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DOBRODOŠLI VSAK VEČER OB 20. URI NA PLOŠČADI PRED ŠPORTNO DVORANO V LITIJI!
(v primeru slabega vremena bo prireditev v Športni dvorani)

Matetova DRUŽba, d.o.o. Mestna  
skupnost Litija
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litija, 29. avGUSt – 31. avGUSt 

Občina Litija

SPONZORJI:

PETEK, 31. AVGUST 2012 
DALMATINSKI VEČER je že stalnica na litijskem festivalu in tudi letos 
bo vroče in nostalgično. V goste smo povabili DAVORJA RADOLFIJA, ki je na 
glasbeni sceni že preko petindvajset let, izdal je že petnajst albumov, sodeloval 
je s številnimi uspešnimi glasbeniki in navduševal na različnih festivalih. Večer 
bo obogatil s svojo skupino RITMO LOCO in z latinskimi ritmi dopolnil dal-
matinski večer skupaj z MOŠKO VOKALNO SKUPINO LIPA ter TAMBURAŠKIM 
ORKESTROM ŠMARTNO, ki vsako leto navdušijo številno občinstvo od blizu in 
daleč.

SREDA, 29. AVGUST 2012
VEČER ROCKA S SKUPINO BOHEM IN ŽENSKO VOKALNO  

SKUPINO LIPA
Skupina Bohem je svoj prvenec izdala leta 2004 in odtlej ustvarja s polnim tempom. Mogoče to ni čista rock 
glasba, kot bi mnogi rekli, pač pa so zaradi primesi živih godal, pevskega zbora in elektronike označeni s 
pop-rock oz. simfo-rock. Njihovi koncerti so polni energije, odlične glasbe in spevnih melodij. Nova zgodba 
nastaja posebej za letošnji festival s priljubljeno domačo Žensko vokalno skupino Lipa, ki je letos zmagala 
na Festivalu oktetov v Kranju ter bila najbolje ocenjena vokalna skupina na območnem srečanju pevskih 
zborov in vokalnih skupin JSKD. 

ČETRTEK, 30. AVGUST 2012
VEČER Z DIVO SLOVENSKE POP GLASBE NUŠO DERENDO  

IN PIHALNIM ORKESTROM LITIJA
Nušina uspešna glasbena pot govori svojo zgodbo… sedem izdanih zgoščenk, uspešni nastopi na Evro-
songu, EMI, Slovenski popevki, MMS, na festivalih po Dalmaciji, priznanja Viktor popularnosti, Zlati pe-
telin, kandidatka za Slovenko leta 2001… in navdušeno občinstvo na številnih koncertih doma in v tujini. 
Skupaj s Pihalnim orkestrom Litija bomo deležni nepozabnega koncerta, ki ga ne smete zamuditi.

ŠPoRtno UStvaRjalni 
VIKEND V ŠRC REKA

Športno društvo Dolina vabi, da 
preživite vikend 8. in 9. septembra v 
Športno rekreacijskem centru Reka.

Sobota, 8.9.2012: Prijateljski mnogoboj (no-
gomet na travi, odbojka na mivki, ulična košar-
ka in balinanje)
Nedelja, 9.9.21012: Družinski dan v ŠRC Reka 
od 14.30 ure dalje. Za otroke in odrasle bodo 
pripravljene različne športne in ustvarjalne 
igre. Več na spletni strani Športnega društva 
Dolina: www.srce-me-povezuje.si/sddolina. 

ZA HRANO IN PIJAČO BO POSKRBLJENO!

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.09.2012 
po e-pošti: obcan@siol.net ali

tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna ACO, 

C.D.K. 39, 1270 Litija.

Druga počitniška številka je morda skrom-
nejša v obsegu, vendar v njej ne manjka 
vabil na prireditve, ki se jih bomo lah ko 
udeležili v naslednjih tednih.
  Marko Djukić

20. VAŠKI DAN

“TRŠKI DAN NA 
VAŠKEM DNEVU“

V NEDELJO,  
26. AVGUSTA 2012,  

NA VAČAH

KoleSaRSKi vzPon v oGlaRSKo DeŽelo na Dole PRi litiji
START: Iz LITIJE: 8. 9. 2012 med 9. in 10. uro (posamičen start) s parkirišča pri OMV v 

Litiji (info 051/609-676, Janez). Na progi bo poskrbljeno za okrepčila 
(Vel. Preska). Iz RADEČ: 8. 9. 2012 med 9. in 10. uro (posamičen start)  
s trga v Radečah (info 041/496-543, Borut). Na progi bo poskrbljeno za 
okrepčila (Celestina – Sopota). Iz TREBNJEGA: 8. 9. 2012 med 9. in 10. 
uro (posamičen start) iz parka v Trebnjem (info: 041/385-667, Marjan). 
Na progi bo poskrbljeno za okrepčila (vas Gradišče). CILJ: Igrišče pri OŠ 
Dole pri Litiji v sklopu prireditve »Oglarska dežela 2012«  (nadaljevanje na 11. strani)

inFoRMacije o GRaDnji oŠ litija
Na območju zemljišča pod bodočo novo 
OŠ Litija so se v mesecu juliju in avgustu 
izvajale tudi arheološke raziskave.
V skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem 
in pogoji oz. soglasji Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije, je občina, v skla-
du z zakonodajo, kot investitor, na območju 
novogradnje dolžna opraviti predhodne ar-
heološke raziskave, kjer poteka gradnja nove 
Osnovne šole Litija. Trenutno se te raziskave 
opravljajo in pospešeno potekajo, na podlagi 
njih, naj bi bilo na tem delu Litije v preteklosti 

moč zaznati nekatere znake oz. urbane ostanke, a o morebitnih vrednih najdbah ali drugih 
odkritjih bo potrebno še počakati na detajlni pregled in poročilo strokovnjakov.
Kar se same gradnje šole tiče, se ocenjuje, da bodo tovrstna arheološka vzporedna dela sicer 
vplivala na časovni potek in sam rok izgradnje šole, vendar jih je v skladu s pogoji in predpisi, 
ki veljajo na tem področju, potrebno opraviti. V tednu, ko izzide časopis Občan, pa izvajalec 
del že nadaljuje z izvajanjem betonskih del in temeljenjem bodočega objekta osnovne šole.

PReDviDena je nova PRoMetna UReDitev na 
DelU ceSte KoManDanta Staneta

Zaradi gradnje nove šole in novih 
bodočih pridobitev (novo zgrajenih 
šolskih objektov), se bo le temu mo-
ral prilagoditi tudi promet na delu 
Rozmanovega trga. Predvideno je, 
da cesta komandanta Staneta od 
križišča z Ulico Mire Pregljeve pa do 
športnega igrišča na Rozmanovem 
trgu, postane enosmerna in ker je 
v naselju evidentno pomanjkanje 
parkirnih površin, je predvideno, da 
se vzdolž ceste oz. ob desni strani 
enosmerne ulice pridobijo in uredijo 
tudi nova parkirišča, vse od vrtca pa do bloka na CKS 12.
Zaradi zagotovitve potrebne prometne varnosti otrok iz vrtca in učencev osnovne šole, naj bi 
se prometni režim z enosmerno cesto pričel izvajati že od 1.9.2012 dalje, medtem ko se bo 
urejanje novih parkirnih površin, pločnikov in dostopov za pešce pričelo v prihodnjem letu.

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
GSM: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez

litijSKi  
cvetličaR 

MaRjan
PlaninŠeK 

ZNOVA
najboljŠi
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POVEČANA SKRB ZA 
ENERGETSKO UČINKOVITOST 
VEČSTANOVANJSKIH STAVB

V zadnjem času  vse več etažnih lastnikov večstano-
vanjskih stavb, skupaj z njihovim upravljalcem raz-
mišlja o energetski učinkovitosti stavb in se  odloča 
za izvedbo toplotne izolacije fasad. V teh dneh lahko 
opazimo gradbeni oder  na večstanovanjski stavbi na 
Cesti komandanta Staneta 5, kar pomeni, da so etažni 
lastniki dobro osveščeni ter imajo težnjo k nižanju stro-
škov za ogrevanje. Med etažnimi lastniki je tudi Občina 
Litija, ki je prav tako pristopila k navedenemu projektu. 
Lastniki stanovanj sredstva rezervnega sklada namen-
sko uporabijo  za izdelavo izolativne fasade.  Eko sklad 
ponuja do 25 % nepovratnih finančnih spodbud za in-
vesticije kot so: toplotna izolacija fasade, toplotna izo-
lacija strehe ali stropa, vgradnja naprave za centralno 
ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnja termostat-
skih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih 
sistemov. Podrobnejše v spodnjem članku Terce d.o.o.

PRED ZAČETKOM NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 
SE ZAKLJUČUJEJO INVESTICIJE 

V mesecu juliju je občina prispevala sredstva za sanacijo strehe in za-
menjavo strešne kritine v vrtcu Jurček v Jevnici. Dela so v zaključni 
fazi, vgraditi je potrebno le še okna na ferčadah, poleg slednjih pa se 
bo v mesecu avgustu zamenjalo tudi vso preostalo stavbno pohištvo. 
Vrtec bo dobil tako nova in sodobna okna, kakor tudi vsa vhodna vrata. 
Vrednost celotne investicije v obnovo strehe in zamenjavo oken ter 
vrat znaša cca 60.000 EUR.

V letošnjem letu je bila uspešno izvedene modernizacija prostorov cen-
tralne kuhinje na OŠ Gradec, kjer se pripravlja šolska prehrana za obe 
litijski matični osnovni šoli. S prenovo prezračevanja in klima naprav 
je bilo zagotovljeno tako strogim inšpekcijskim predpisom, kakor tudi 
izboljšanju delovnih pogojev vseh pripravljavcev prehrane in drugih za-
poslenih v prostorih šolske kuhinje.

SKRB ZA MANJŠO PORABO 
TOPLOTNE ENERGIJE

Energetski zakon je etažnim lastnikom naložil, da mora-
jo do 1. oktobra 2011 zagotoviti merjenje toplotne 
energije za vsako stanovanje, oz. poslovni prostor, 
slednje se je v Litiji po večini že realiziralo. Do vgra-
dnje merilnih naprav se je strošek za toploto v veliki veči-
ni večstanovanjskih stavb delil med uporabniki po ključu 
ogrevalne površine, vendar takšen način delitve stroškov 
ne spodbuja uporabnika k varčevanju z energijo.
Uvedba delitve stroškov za ogrevanje po dejansko iz-
merjeni porabi pa uporabnike spodbuja k varčnemu 
ravnanju, saj se učinek pokaže na strošku za ogrevanje. 
Lahko rečemo, da s 
tem dosežemo pra-
vičnejšo delitev stro-
škov, posledično pa 
to vodi tudi k niža-
nju skupne porabe 
energije v stavbi, 
celo do 20% in več. 
Na tem mestu je po-
trebno poudariti, da 
delilniki oz. kalori-
metri sami po sebi ne prinesejo prihrankov, ampak spre-
menijo bivalne navade lastnikov (dosledno zapiranje 
oken, racionalno prezračevanje prostora, zniževanje 
temperatur v prostorih…) in spodbujajo lastnike k po-
večevanju energetske učinkovitosti stavbe (toplotna 
izolacija fasade, izolacija stropov kleti in tal podstrešja, 
menjava oken, vgradnja termostatskih ventilov,….).
K večji energetski učinkovitosti stavb pa etažne lastnike 
s svojimi subvencijami spodbuja tudi Eko sklad, ki ponu-
ja do 25 % nepovratnih finančnih spodbud za investicije 
kot so:
- toplotna izolacija fasade, 
- toplotna izolacija strehe ali stropa,
-  vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv 

vir energije,
-  vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnote-

ženje ogrevalnih sistemov.
V zadnjem času se vse več stavb tudi v Litiji odlo-
ča za izvedbo omenjenih ukrepov, s poudarkom na 
izolativni fasadi, kar pomeni, da so etažni lastniki 
dobro osveščeni ter imajo težnjo k nižanju stroškov 
za ogrevanje. Več deset večstanovanjskih objektov v 
Litiji sredstva rezervnega sklada namensko varčuje 
za izdelavo izolativne fasade, nekateri pa so mesečni 
prispevek v rezervni sklad tudi povišali z namenom 
čimhitrejše realizacije plana in v izogib, da Eko skald 
porazdeli predvidena nepovratna finančna sredstva. 
Ob 100% soglasju etažnih lastnikov pa lahko uprav-
nik na račun rezervnega sklada uredi tudi kredit.  

Darja SLADIČ KRAŠEVEC,  
vodja enote Terca d.o.o. v Litiji

BREZŽIČNI INTERNET Wi-Fi V LITIJI JE ŽE V POSKUSNEM DELOVANJU 
Na Občini Litija in v Mestni skupnosti Litija smo se odločili, da kot 
prva občina in mestna skupnost v Zasavju naredimo korak tudi v tej 
smeri in mesto Litija priključimo sodobnim informacijskim mestom po 
Evropi in svetu. Cilj tega projekta je ponuditi uporabnikom (turistom, 
dijakom, študentom in vsem občankam in občanom) zunanji brezplačni 

- brezžični dostop do interneta preko vseh naprav, ki vsebujejo brez-
žični vmesnik po standardu 802.11 b/g  (prenosniki, mobilni telefoni, 
dlančniki ipd.) 
V prvi fazi projekta se bo brezžično omrežje vzpostavilo na štirih točkah: 
-  sedež Mestne skupnosti Litija na Jerebovi 1 (športna dvorana)

- Športni park NK Litija, 
- Gasilski dom Litija in 
- na Graški dobravi. 
Posamezna vstopna točka bo lahko 
sprejela do 50 klientov (uporabni-
kov). Sama povezava z internetom 
pa bo urejena na podlagi sodelova-
nja z Mestno skupnostjo Litija.
Zaradi neposeganja v ponudbo in - 
ternetnih ponudnikov se bo pro-
met omejili na 2 načina, ki se ju lahko po želji nato tudi spreminja:
•  Časovna omejitev (vsak klient bo lahko v 24 urah prijavljen maksi-

malno 2 uri) 
• Omejitev hitrosti prenosa podatkov na 256 kbit/s 
Trenutno se izvaja neprekinjeno poskusno delovanje na točkah HS 
Športna dvorana Litija in HS Gasilski dom Litija ter občasno na točki 
HS Športni park NK Litija kjer moramo zagotoviti še stalno napajanje 
z električno energijo, na Graški dobravi pa smo v zaključni fazi pridobi-
vanja soglasja stanovalcev na enem izmed blokov.
Pričakujemo, da bo vse to urejeno še pred izidom te številke Občana.

Predsednik MS Litija, Gvido KRES
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LITIJSKI CVETLIČAR MARJAN 
PLANINŠEK ZNOVA NAJBOLJŠI

V torek, 14. avgusta, je v Mozirskem 
gaju potekalo 12. državno prvenstvo 
v cvetličarstvu. Sekcija cvetličarjev 
in vrtnarjev OZS je v sodelovanju z 
Mozirskim gajem organizirala poletno 
razstavo cvetja, v sklopu katere se je 
odvilo tudi cvetličarsko tekmovanje. 
Tekmovanje je potekalo v treh temah; 
pogrinjek, fantazijska kreacija in šo-
pek. Organizator je vsem tekmoval-
cem pripravil enako cvetje,  tekmoval-
ci pa so ga morali po svojih zamislih 
uporabiti skupaj s konstrukcijami, ki 
so si jih pripravili vnaprej.
Litijski cvetličar Marjan Planinšek se 

je po 10 letih zopet vrnil na tekmovanje kot tekmovalec. Medtem je 
na tekmovanjih doma in v tujini s svojim znanjem in izkušnjami kot 
mentor pomagal svojim sodelavcem pri osvojitvi mnogih priznanj. Še 
enkrat je dokazal, da je med najboljšimi slovenskimi cvetličarji. Zmagal 
je v vseh treh temah in tako spet osvojil naslov državnega prvaka v 
floristiki. S svojimi barvi-
timi kombinacijami cvetja 
in izvrstnimi idejami je 
navdušil tako tekmovalno 
žirijo kot občinstvo. Nje-
gov uspeh je dopolnila še 
njegova sodelavka Kar-
men Resnik, ki je v kate-
goriji mladih cvetličarjev 
osvojila dve prvi mesti pri 
temah in skupno drugo 
mesto.
Razstava cvetličnih krea-
cij bo v Mozirskem gaju 
še do nedelje, 19.avgusta. Poleg cvetličnih aranžmajev cvetličarskega 
tekmovanja si v parku lahko ogledate še razstavo eksotičnih plazilcev 
in veliko cvetlično razstavo na temo olimpijade. 

OLIMPIJSKE ZNAMKE  
OBLIKOVANE V LITIJI

V maju 2012 je Pošta Slovenije izdala serijo znamk 
posvečenih Olimpijskim igram v Londonu 2012. Se-
rija vsebuje dve različni znamki, malo polo s šestimi 
znamkami, kuverto in žig prvega dne. Znamke so delo litijskega grafič-
nega studia PrviPogled (www.prvi-pogled.si), ki je uspešno kandidiral 
na razpisu. Znamke je oblikovala Kaja Mlakar-Agrež.

FUL AVGUST, ŽUR SEPTEMBER
Kot običajno pred koncem Sveta: V nedeljo, 
26. 8. 2012 ob 11.00, v Ožbaltu, pri železni-
ški postaji, bomo proslavili največji uspešni 
pobeg zavezniških vojakov v drugi vojni iz 
ujetništva iz Tretjega Rajha (Vranov let) in 
srečni prepevali partizanske pesmi skupaj z 
nastopajočimi. Tako je bilo vsaj lansko leto 

(sl. 1). http://www.vace.si/vrana.htm
Na isti dan, ob 10.00, se bo začel Trški dan na Va-
škem dnevu. Nepridiprave bomo sramotili na pran-
gerju. To je steber, kamor je trški sodnik ukazal pri-
kleniti prešuštnico, tatu ..., da je bil vsem v zasmeh 
(male kazenske zadeve - cause minores - to je bila 

ena od pravic trga) (sl. 
2).
Perice bodo spet prale 
na obnovljeni Udi in zgodila se bo ajtiološka 
pravljica Jožeta Sevljaka, ki letos praznuje 
70 let (sl. 3), ki jo je dramatizirala Anka Ko-
lenc. http://www.vace.si/perisce.htm

Predsednik Republike Slovenije Danilo Türk nam bo vrnil vse srednjeve-
ške trške pravice, (sl. 4), ki smo jih imeli Vačani 
že od nekdaj (že pred letom 1470, saj smo naj-
starejši trg v Zasavju). To lahko dokažemo, saj 
še imamo listini Franca Jožefa pa Marije Terezije, 
kjer vse dokazuje tudi pečat visokega cesarske-
ga dvora na Dunaju. Morda bomo to listino tudi 
pokazali, se pa bojimo, da nam je kdo v teh kri-
znih časih ne ukrade (eno so nam že). http://www.vace.si/mal.htm, 
http://www.vace.si/imevace.htm, http://www.vace.si/PREDIV.htm, 

http://www.vace.si/kradem.htm. 
Ker pride prvi september ravno na soboto, je 
KONEC SVETA prestavljen na ponedeljek, 3. 
septembra, nekje med 8.00 in 10.00 (sl. 5).
V nedeljo, 9. septembra, bo na GEOSSu prire-
ditev, posvečena dnevu, ko je več kot 100 re-
šenih zavezniških vojakov iz Ožbalta že prišlo 
v bližino GEOSSa in uspešno prečkalo dve ce-

sti, reko Savo, železnico in mejo Tretjega Rajha in prišlo na osvobojeno 
ozemlje (glej še prvi odstavek – začetek 
pobega), 
Ob 12.00 zbor in pohod iz Hotiča na pri-
reditev ob 14.00 - Mednarodni  dan pri-

jateljstva v zavezništvu, na 
GEOSSU, z imenom »Vranov 
let v svobodo« (sl. 6).
V nedeljo, 23. septembra ob 
10.00 – 15.00, se bomo po-
dali na prvi pohod po Arheo-
loški poti Vače, na kateri vas 
čakajo gledališki prizori iz že-
lezne dobe in iz časov, ko so 
bila izkopavanja - z naslovom: 
Po pravljičnih poteh žezno-
dobnih Vač! (sl.7)

Le poglejte 
v naslednje-
ga Občana, 
ki bo pred-
videno izšel 
točno dan 
ali dva pred 
dogodkom. 
Če ga pa še 

ne bo, … pa poglejte vsaj ne-
kaj dni prej na:
http://www.vace.si/hal-
statt.htm
Povsod bom zraven in vam 
bom kar vsakemu posebej 
povedal in pokazal, da nas 
imam rad! Komaj čakam!   
Zvonček Norček
Več na: http://www.vace.
si/fulzur.htm

ZVONEC NOREC

Opekarna 1, Trbovlje
tel.: 03/56-14-770

faks: 03/56-14-771
gsm: 051/650-604

 info@heliks.si  www.heliks.si

Vabimo vas na

TEČAJ NORDIJSKE HOJE
kdaj: začetek septembra 2012 v Litiji ali Trbovljah

Obseg tečaja: 6 pedagoških ur; cena: 40 €
Palice za nordijsko hojo vam v času tečaja posodimo BREZPLAČNO!
Tečaj se izvede v primeru, če je več kot 5 prijavljenih! 
Za več informacij in prijave pokličite 041/363-234 (Matej) za tečaj nordijske hoje!

V centru vam ponujamo tudi oceno zdravstvenega stanja, svetujemo vam pri 
načrtovanju diete in pripravimo načrt telesne aktivnosti (program “Čili in zdravi”).

Pri nas se izvaja tudi MEDICINSKA PEDIKURA, ki jo izvaja izkušena medicinska 
sestra (vraščeni nohti, otiščanci, kurja očesa, ipd.).

Predstavitveni BREZPLAČNI class
TOREK 4.9.2012 ob 20-ih

 REDEN URNIK:  ponedeljek, sreda, petek ob 20.-ih 
(po dogovoru)

 KJE: športna dvorana Litija
 CENA: mesečna karta =  2x tedensko = 33 eur 

3x tedensko = 40 eur
 Možnost plačevanja po classih
 Posebne ugodnosti za študente

Prijava na e-mail ali na mobitel.
Kontakt: jerina.aleksandra@gmail.com

Tel: 031/632-972 (Aleksandra)

Be FIT and have FUN= ZUMBA

ZUMBA
leX
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vRtnaRSKi KotičeK
Franc Grošelj

Prejeli smo nekaj vprašanj naših 
bralcev na katere odgovarjamo:
Gospa Jožica sprašuje: Zakaj mi jasmin ne cve-
te?
Vprašanje je sicer malo premalo natančno. No pa 
kljub temu se bomo potrudili in skušali pomagati:
Jasmin je drevo daljnega 
vzhoda. Udomačenih ima-
mo več vrst. Osnovna vrsta 
je zanimivo tudi brez vonja. 
Vse ostale vrste pa prav 
lepo dišijo. Osnovni cvet je 
rumen. Najdete pa tudi bele 
in druge barve. Običajno je 
to v osnovni obliki kot vzpe-
njalka in zraste do 3 m vi-
soko. Zimo in hlad srednje 
prenaša in v našem okolju 
prezimi. Možno pa je, da mu včasih poganjki poze-
bejo. Najdemo pa tudi grmičaste vrste.
Predpostavljam, da ima g. Alenka vzgojno obliko in 
posajeno v loncu oziroma posodi.
Postavimo si lahko naslednja vprašanja:
1.  Ali je bila rastlina kdaj presajena in obnovljena 

zemlja?
2. Ali je rastlina prejšnja leta bujno cvetela?
3. Kako velik je grm?
4. Ali je bil grm kdaj obrezan?
5. Ali je bil grm kdaj pognojen in s čim?
6. Ali je grm kdaj pozebel (morda samo vršički)?

Zakaj?
Možno je da rastlina nima hrane in ne cvete. Lahko 
ji primanjkuje kalija in fosforja. Pognojite s special-
nim gnojilom za okrasno grmičevje s počasnim 
sproščanjem. To gnojilo je dobro zato ker hranil 
sprošča le toliko kot jih rastlina potrebuje. Je pa tudi 
zelo bogato z mikroelementi. Ko zaradi letnega časa 
preneha rasti se tudi prehranjevanje prekine. Gno-
jilo premešate v zemljo. Stara zemlja je siromaš na 
in možno tudi zakisana. Neustrezna kislost pa nam 
pogosto blokira vstop hranil v rastlino, četudi so 
hranila na razpolago. Torej zemljo je potrebno ob-
vezno zamenjati. Po zamenjavi zemlje in gnojenju 
rastlino zalijte po navodilih z MEDICOPLANTOM. 
To sredstvo bo pomagalo k regeneraciji rastline in 
obnovi. Odpravilo pa bo tudi eventuelne fiziološke 
motnje v sami rastlini.

V primeru, da je rastlina lansko leto bujno cvetela ji 
sedaj primanjkuje hrane, če je posajena v lonec in 
gnojenja ni bilo, zato preprosto ne more cveteti.
Nekateri jasmini ne cveto, če niso obrezani. To se 
stori jeseni ali zgodaj spomladi.
V primeru zmrzali rastlini ni uspelo razviti nastavke, 
od tod tudi odsotnost cvetenja.

Gospa Tončka sprašuje o koristnosti kopriv?
No kar pogumno in koristno vprašanje. Ta neugled-
na rastlina je v domačem zdravilstvu in tudi v pre-
hrani, če hočete, zelo čislana. Nekateri pa prisegajo 
tudi na njeno delovanje kot naravno fitofarmacevt-
sko sredstvo.

Uporabnost v prehrani:
Nabrani vršički so v kuhinji prav dobrodošli. Upo-
rablja se za okusne juhe, prikuhe in čaje. Rastlino 
poparimo in nasekljamo na drobne koščke. Potem 
postopamo nadalje kot s špinačo. To pa že pozna-
mo. Ali ne? Lahko je idealna priloga k jedem ipd. 
Vsebuje veliko listnega zelenila (klorofila). V Evrop-
ski uniji je razvrščena med skupino naravnih začimb 
razreda N# in ni dovolj podatkov o strupenosti.
V domačem zdravilstu jo zelo uporabljajo kot čistil-
no sredstvo za kri, v obliki čaja ali svežega zelene-
ga soka. Notranje naj bi ustavila krvavitve iz pljuč, 
ledvic, maternice, črevesja, in nosu. Obnovila naj bi 
se tudi kri. Odpravlja pa tudi kožne izpuščaje, lišaje 
mladostnega in živčnega izvora, pospešuje celjenje 
ran, izboljšuje delovanje žlez za izločanje želodčne-
ga soka, žolča. Pomaga pri sladkorni bolezni, zaradi 
diuretičnega učinka pa naj bi blažila vnetja sklepov 
s sklepno in mišično revmo
Zunanje jo lahko uporabimo za odstranjevanje prh-
ljaja in mastnih las. Čaji izboljšujejo celično pres-
novo.
Čajni napitek se odmeri kot poparek. 2 dcl kropa 
prelijemo čez 3 do 4 žličke kopriv. Pustimo stati 10 
min. Pijemo 3 do 4x na dan.
Gornji izsledki so bili potrjeni tudi v najnovejših kli-
ničnih spoznanjih.
Potrebno je opozoriti, da pri preobčutljivih ljudeh 
draži želodec. Listi zunanje zelo dražijo zaradi viso-
kih vrednosti histamina. Od tod tudi pekoč občutek 
ob dotiku.
Velja previdnost pri uporabi če imamo oslabelo srce, 
če nam zastaja voda in tudi, če uporabljamo zdravila 
za pritisk, sladkorno, pri uporabi pomirjeval.

UPORABA KOPRIV PRI VZGOJI RASTLIN:
Kot organsko gnojilo za bogatenje z dušikom.
-  Koprive narežemo in položimo pod rastline. Tako ra-

st linam ohranjajo vlago in bogatijo tla z dušikom.

-  Lahko jih namočimo in pustimo stati več dni. (Pri-
bližno 1 teden). Tekočina prične zaudarjati. Z njo 
zalivamo.

Kot naravno fitofarmacevtsko sredstvo:
Kot sredstvo za zatiranje insektov. Koprive namoči-
mo v vodi en dan. S tem pripravkom škropimo. Ne-
kateri prisegajo na uspešnost. Seveda pa je prav, da 
se prepričamo. V primeru, da koprive niso pomaga-
le moramo ukrepati drugače.

NA VRTU
Pobiramo pridelke; Kumarice so za nami, paradižnik 
nam ob pravilni negi nudi še vedno sveže in okusne 
plodove. Porumenele in posušene liste odstranju-
jemo. Rastline zaščitimo pred roso s strehico ali 
ovijemo z vrtnarsko tkanino. Seveda, če tega nismo 
napravili že v poznih pomladanskih mesecih. 
Gredice in prostor, ki je ostal prazen lahko pripravi-
mo na jesensko sajenje in sejanje. 
V primeru, da so gredice prazne, 
pa že lahko opravimo razkuževanje 
z Strunalom, kar smo pisali nekaj 

številk nazaj. To 
gnojilo kar dobro 
nadomešča Vola-
ton, kot sredstvo 
za razkuževanje 
zemlje. Vemo pa, 
da ima Volaton 
karenco kar 3 me-
sece. Strunal pa s 
svojim razkrojem 
omogoča sejanje 
že po 14 dneh. Ča-

kalna doba je potrebna ne zaradi 
karence ali strupenosti temveč 
nevarnosti za mlade rastlinice in 
poganjke, ki bi jih v času razkroja 
delovanje lahko poškodovalo ozi-
roma uničilo. Gnojilo VDELAMO V 
GLOBINO PO ŽELJI. Sloj deluje v 
globino 5 cm. Če damo več slojev 
dobimo večjo globino. Ne poza-
bimo, da mora biti zemlja vlažna, 
ker v nasprot nem primeru reakcija 
razpada ne poteka, pojavi pa se 
lahko kasneje in uniči rastline. TO-
REJ ZEMLJA MORA BITI VLAŽNA. 
Na to lahko posejemo solato ali kaj 
drugega, kar bo še raslo do jeseni. 
Seveda pa postopek razkuževanja 
in zatiranja strun, polžev in bra-
morjev lahko opravljamo ves čas 

od jeseni do pomladi ozi-
roma prvih pomladanskih 
del, edini pogoj je dovolj 
topla zemlja da so škodljiv-
ci še na površini. Seveda 
je najprimernejše, da se 
uporabi v času, ko rastline 
še rastejo, saj s tem izko-
riščamo nastajajoči dušik 
za rast. Če ta sproščujoči 
dušik ni uporabljen-potro-
šen ostane v zemlji za na-
slednje sejanje ali sajenje. 
Pri takšnem postopku vrt 
dognojujemo z vrtnarsko sadjarsko mešanico NPK 
formulacije 6-18-28 ali podobne, ki imajo malo du-
šika. Ta se je sprostil že pri razkuževanju zemlje in 
zatiranju strun. Kar s pridom izkoristimo.

Proizvodnja in trgovina d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 Litija

SPECiaLizirana ProdajaLna  
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE  

IN KMETE.

www.agrolit.si

Najlažje in najugodneje rešite 
probleme na vrtu, 

sadovnjaku, vinogradu 
tako, da obiščete 

specializirano industrijsko 
prodajalno

tel.: 01/8980-181

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

k sodelovanju vabimo podjetnike in ostale strokovnjake, septembra pa 
bomo že začeli s prvimi prijavami. V program bomo sprejeli 15 kandi-
datov z območja Litije, Šmartnega in Dola pri Ljubljani in 15 kandidatov 
iz širšega območja Kamnika. Vse zainteresirane vabimo, da se dobro 
pripravijo na razgovore, naj razmišljajo o različnih idejah… Od gojenja 
polžev do zapletenih software-ov, razmišljajte o oblikovanju oblačil, o 
blagovnih znamkah, privatnih šolah, produkciji glasbe, nastopanju na 
prireditvah, teambuilding-ih, hotelih za pse, frizerjih za morske pra-
šičke, o psihoterapiji za živali, oskrbi za starejše… Postanite varuške, 
ustanovite servis pranja avtomobilov na domu, postanite »pimp« hišnih 
pomočnic, ustanovite čistilni servis, prodate limonado, obirajte jabol-
ka, postanite partner ali podizvajalec pri večjih podjetji in še in še. Pri 
podjetništvu pustite domišljiji prosto pot in ugotovili boste kako lahko z 
dobro zgodbo, kakovostno storitvijo in nasmejanim obrazom premikate 
gore in odkrivate neizmerne potenciale, ki jih že od nekdaj skrivate v 
sebi. Prijave in več informacij na podjetnistvo.v.srcu@gmail.com. Ope-
racijo financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa 
investira v podeželje.  Kristijan ADAMLJE, vodja projekta

 

PROJEKT BOLJŠE ŽIVLJENJE – NOV DOMAČ KRATEK 
IGRAN FILM

Zbrani v neformalni skupini mladih, Rajske ptice, se zavedamo pre-
teče problematike, ki je med mladimi vse bolj prisotna, a se je ljudje 
nočejo zavedati. To sta problem ekonomske ogroženosti in socialne 
izoliranosti nekaterih skupin ljudi, še posebno migrantov. Vključen je 
tudi problem nasilja in kriminala zlorabe drog. Da bi ljudi na bolj zani-
miv način seznanili s problematiko, smo se odločili posneti 10-minutni 
kratkometražni igrani film. 
V ospredje sta postavljena dva fanta, ki prideta iz Srbije v Slovenijo v 
želji po boljšem življenju, za kar sta pripravljena storiti vse. Enemu od 
fantov se porodi ideja kako priti po najkrajši poti do ogromnih količin 
denarja, kako pa se njuna pot konča si poglejte na premieri filma, ki bo 
22. 9. 2012 ob 20h v kinu na Stavbah.
Projekt Boljše življenje je financiran s strani Evropske komisije - Pro-
grama Mladi v akciji.
 

ZARJAVELE TROBENTE 2012 
Zarjavele trobente je transnacionalna mladinska pobuda, ki smo jo na 
program Mladi v akciji uspešno prijavili kot neformalna skupina ZAR-
JAVELE TROBENTE. 
Že v začetku maja sta pod mentorstvom Evgena Malisa začeli ustvarjati 
dve skupini - MC JAZZ ORCHESTRA in MC ROCK ORCHESTRA, obe 
sestavljeni iz glasbenikov in tistih, ki si to želijo postati, obenem pa z 
ogromnim generacijskim razponom. Seveda pa to še ni vse. 20.8. 2012 
bo začel potekati sklop treh javnih delavnic, ki bodo potekale vsak po-
nedeljek ob 18.00 v prostorih MC Litija, kjer bomo s pomočjo gostov, 

ZDRUŽEVANJE JAVNIH ZAVODOV 
V OBČINI?

Mladinski center Litija (MCL) obstaja dobrih 6 let. V tem času je iz za-
četnika na področju mladinskega dela, kot javne službe v občini, prera-
sel v pomembno organizacijo pri organiziranju in izvajanju programov 
za mlade in skupaj z mladimi v občini. Zrasli smo v enega najboljših 
mladinskih centrov v Sloveniji, z mrežo sodelujočih organizacij in posa-
meznikov v Sloveniji in raznih evropskih državah. 
V programe vključujemo neorganizirano mladino, šolajočo mladino, 
mlade v mladinskih in drugih organizacijah civilne družbe. V pripravo in 
izvedbo programov vključujemo praktično vse javne zavode v občini in 
številne druge organizacije. Izvajamo izobraževalne programe z različnih 
področij; kulturne, športne, preventivne… javne prireditve (koncerte, 
razstave, predavanja, okrogle mize…), mlade informiramo in jim svetu-
jemo o vsebinah, ki jih zanimajo; promoviramo medkulturno in medge-
neracijsko sodelovanje, raziskujemo javno mnenje o temah pomembnih 
za mlade. Mladim ponujamo prve izkušnje ali pa možnost nadgradnje 
izkušenj pri delu na navedenih področjih. V delo vključujemo veliko šte-
vilo prostovoljcev, mladim omogočamo opravljanje dijaških in študent-
skih delovnih praks, prenekateremu mlademu Litijanu/Litijanki pa smo 
omogočili tudi možnost prve izkušnje z redno zaposlitvijo.
Zavedamo se svojih programskih posebnosti, ki izhajajo tako iz vsebin 
dela, ciljnih skupin in njim prilagojenih metod dela. Svet zavoda MCL in 
sodelavci cenimo to, da se lahko o tem odločamo samostojno v okviru 
samostojnega zavoda. Občina Litija nas je presenetila z odločitvijo, da 
namerava MCL združiti z javnim zavodom za kulturo in skupnemu zavo-
du dodati še dejavnosti na področju športa. 
Svet zavoda MCL meni, da je delovanje zavoda dobro, strokovno in fi-
nančno uspešno, zato ne vidi potrebe po združevanju zavoda. Ocenjuje, 
da bo združitev lahko slabo vplivala na prihodnost MCL, predvsem pa 
na njegovo prepoznavnost pri ciljnih skupinah. Svet zavoda se zaveda, 
da je Občina Litija ustanovitelj zavoda in bo do združitve najverjetneje 
prišlo še letos, zato konstruktivno sodeluje pri oblikovanju aktov bodo-
čega zavoda. Zlasti želimo, da bodo v ustanovitvenem aktu novega za-
voda dosedanje dejavnosti MCL jasno opredeljene. Pričakujemo določ-
ne navedbe programske, finančne, kadrovske in siceršnje suverenosti 
in enakopravnosti bodoče enote MCL v okviru skupnega zavoda. 
Menimo, da se delovanje Javnega zavoda MCL preko mladih dotakne 
velikega števila občanov. S tem sporočilom želimo vse obvestiti o spre-
membah organiziranosti MCL in pričakujemo tudi vaš odziv. Lahko ga 
sporočite na mc.litija@gmail.com. Vaše mnenje šteje! 
Obenem pa zagotavljamo, da bomo še naprej z velikim elanom delali za 
mlade in z mladimi v občini Litija.  Svet zavoda MC Litija

PODJETNIŠTVO V SRCU
Vsi tisti, ki imate podjetniške ideje, in ki že dolgo razmišljate o biznisu 
- POZOR! V mesto in v vašo vas prihaja program Podjetništvo v Srcu, 
kjer vas bomo spremljali vse od ideje pa do prvega posla. V mese-
cu avgustu s krasno ekipo intenzivno pripravljamo program in urnik,  

na neformalni ravni predstavili načrtovanje in organizacijo, promocijo 
in izpeljavo glasbene prireditve. 
10. septembra bomo začeli z enotedensko glasbeno delavnico, kjer 
se nam bo pridružila skupina petih glasbenikov iz Castuere, Španija. 
Od ponedeljka do petka bodo ustvarjali skupaj z lokalnimi glasbeniki, 
spoznavali našo kulturo in predstavljali svojo, obenem pa spoznavali 
nove metode dela in dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja. V 
petek, 14.9.2012, se nam bodo kot posamezniki predstavili na večeru 
ŠPANSKE GLASBE IN POEZIJE, kjer bodo predstavili svojo glasbo, obe-
nem pa bomo prebirali špansko in slovensko poezijo. 
Naslednji dan, torej v soboto 15.9.2012, pa se bomo vrnili k svojim 
koreninam. Ob 18.00 bomo na dvorišču pred MC Litija začeli s koncer-
tom ZARJAVELE TROBENTE, kjer se bodo na odru predstavile vse tri de-
lavnice, ki so potekale pod istoimenskim projektom in lokalne skupine. 
Poudariti je potrebno da bomo tudi letos na oder spravili skupine, ki 
so s svojo glasbo v Litiji pustile močan pečat, vendar ne igrajo že vrsto 
let, obenem pa se bo dalo videti večino aktualnih bendov in seveda tudi 
tiste, ki si šele utirajo pot. 
Na prizorišču bo potekala tudi UNIKAtija, tržnica unikatnih izdelkov, 
kjer se bodo predstavili mladi umetniki in podjetniki, z raznovrstnimi 
unikatnimi izdelki. Prav tako bo ves čas prireditve potekala tudi PHO-
TOBOOTH delavnica, katere izdelke boste poleg ostale foto in video 
dokumentacije lahko videli na našem fb portalu ZARJAVELE TROBENTE 
in na strani www.mc-litija.si. 

DELAVNICA GLEDALIŠKE IMPROVIZACIJE
Društvo prijateljev mladine Litija organizira v Mladinskem centru Litija 
delavnico improvizacijskega in uličnega gledališča, ki bo potekala od 
27. do 29. avgusta od 17.00 do 20.00, pod vodstvom Juša Milčinskega 
in Gorana Završnika. Oba sta izkušena mentorja različnih oblik gledali-
ške improvizacije, sta bivša zmagovalca in organizatorja vseslovenske-
ga prvenstva improvizacijskega gledališča, bolj znanem kot Impro liga.
Značilnost delavnice improvizacijskega gledališča je, da ne zahteva 
predznanja, zgolj pripravljenost za odkrivanje neznanega in spreje-
manje nepredvidljivega. Udeleženci bodo spoznali osnove improviza-
cijskega gledališča, za posladek pa se bodo preizkusili tudi v pravih 
impro disciplinah Impro lige. 
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P R e D S tav l ja M o  n o S i lc e  lo K a l n e  S a M o o S K R b e
Oglarske dežele. V zgornjem delu pod slamnato streho je na skupnem 
ležišču možnost prenočitve za osem oseb. Oglarsko kočo in teraso je 
možno koristiti tudi kot piknik prostor. 

Kakšen je postopek pridobivanja oglja?
Proces pridobivanja oglja se začne v gozdu s posekom dreves, sledi 
transport drv na kopišče, kjer se kopo zloži. Ko se jo obloži s smrečjem 
v spodnjem delu in travo ali listjem v zgornjem delu, se kopo osuje še 

z oglarsko zemljo in 
tako je pripravljena za 
prižig. V luknjo v sre-
dini kope nato nasuje-
mo nekaj drobnih drv, 
budlovcev, in nasuje-
mo žerjavico. Tako se 
prične oglenje. Ves 
čas kuhanja oglja je 
potrebno skrbeti za 
pravilen dovod zraka, 
s čimer uravnavamo 
enakomernost ogle-
nja na površini. Ko je 

oglenje končano, kopo podremo ali razštoramo in oglje pripravimo za 
prodajo.

Kdo so vaši glavni kupci, kje lahko kupimo vaše oglje oz. druge 
izdelke/pridelke? 
Glavni kupci našega oglja so predvsem gostinski ponudniki iz Ljublja-
ne, ki ga uporabljajo za peko na žaru. Nekaj oglja prodamo doma, drugi 
del pa v različnih trgovinah.

Na kakšen način se promovirate?
Našo domačijo pogosto predstavljamo na sejmih, predvsem pa verja-
memo, da dober glas seže v deveto vas. Trudimo se, da vsak obiskova-
lec od nas odide zadovoljen.

Od kdaj sodelujete z zadrugo Jarina oz. Centrom za razvoj Litija in 
na kakšen način? Kakšne so vaše izkušnje?
Z zadrugo Jarina sem začel sodelovati pred nekaj leti, ko smo skupaj 
promovirali našo oglarsko dejavnost po vrtcih, šolah in nekaterih dru-
štvih. Z njihovo pomočjo sem na domačijo dobil kar nekaj skupin. V  za-
četku letošnjega leta sem za Jarino začel izdelovati lesene zabojčke, s 
katerimi oskrbujejo ponudnike na tržnicah na območju Srce Slovenije.
Center za razvoj Litija je v naši krajevni skupnosti zadnja tri leta izvajal 
evropski projekt Prisluhni glasu vasi, pri katerem smo dobro sodelo-
vali. Zadovoljen sem tudi z rezultati projekta, ki smo ga izvedli preko 
LAS Srce Slovenije in je bil zaključen letos junija. Skupaj nam je uspelo 
širši javnosti predstaviti oglarjenje kot potencialno zanimivo dejavnost. 
Mislim, da je na tem področju še veliko priložnosti, zato je sodelovanje 
s tovrstnimi organizacijami potrebno in koristno. 

Na domačiji Brinovec v vasi Slavina na dolski planoti se z oglarjenjem 
ukvarja že več generacij. Oglarjenje ima pri njih že 85-letno družinsko 
tradicijo, saj je s pridobivanjem oglja pričel že stari oče. Tradicija se je 
prenašala iz roda v rod, in tako je znanja in veščine prevzel oče Vinko, 
tradicijo pa sedaj nadaljuje tudi Mirko Brinovec.  

Pri delu na domačiji pomaga vsa družina, poleg žene Renate, pri izdela-
vi kope pogosto sodelujejo tudi mlajši člani družine: otroci Tom, Brina, 
Miha in celo najmlajša Neža.  

Kaj vse na kmetiji pridelujete? Po katerem domačem pridelku oz. 
izdelku ste najbolj znani?
Na kmetiji se poleg osnovne kmetijske dejavnosti, ki je proizvodnja 
mleka, ukvarjamo še s predelavo lesa v izdelke ter oglarjenjem. Poleg 
same proizvodnje oglja je poudarek tudi na sprejemu skupin, tako naj-
mlajših otrok, pa tudi odraslih.

Ali je možen obisk na vaši domačiji? Kakšno dodatno ponudbo 
nudite obiskovalcem? 
Na domačiji sprejemamo obiskovalce različnih starostnih skupin. Pri-
pravljene imamo programe za predšolske otroke, pa tudi šolske sku-
pine, katerim predstavimo oglarjenje kot dejavnost, ki se je tukaj na 
Dolah ohranila skozi dolga leta. Otroci lahko kopo kot pravi oglarji tudi 
sami sestavijo od začetka do konca.
V novo urejenem prostoru, ki smo ga postavili pred kratkim, si obisko-
valci lahko ogledajo razstavo slik o oglarjenju, oglarsko orodje, ki se 
še danes uporablja in dobijo promocijske materiale o ostali ponudbi 

MIROSLAV BRINOVEC,  
Domačija Brinovec

Kje vidite svoj prispevek k razvoju naše občine, območja?
Po mojem mnenju je območje z novim prostorom za prikaz oglarstva 
pridobilo nekaj, kar bi bilo vredno predstaviti obiskovalcem, ki pridejo 
na litijsko območje. Dejavnost, ki jo predstavljamo, se lahko postavi 
ob bok ostali ponudbi na območju. Glede na to, da je šlo oglarjenje 
že skorajda v pozabo, mislim da gre vsekakor za ponudbo, ki lahko za 
celotno občino pomeni dodano vrednost. 

Kako vidite razvoj vaše dejavnosti jutri?
Pri oglarski dejavnosti želim še nadgraditi prostore za obiskovalce, da 
bodo gostje še bolj občutili pristnost oglarske dežele in uživali v lepo-
tah gozda in narave, stran od hitrega tempa vsakdanjega življenja. Pri 
predelavi lesa stremim k temu, da so izdelki narejeni hitro in kvalitetno 
ter da so za uporabnika uporabni. 

Zeleno sporočilo iz Srca Slovenije  
v vse slovenske občine 

Kolesarski ultramaratonec Hilarij s svojimi ekstremnimi pod-
vigi širi okoljsko zavest. Septembra bo zeleno sporočilo iz Srca 
Slovenije na kolesu pripeljal v vsako od 211 slovenskih občin.
Kolesarski podvig »211 lipovih listov za zeleno Slovenijo« bo pote-
kal od 31. avgusta do 14. septembra 2012. Zaključek projekta 
s sprejemom ultramaratonca bo v petek, 14. septembra na Ge-
ometričnem središču Slovenije, kjer se bodo tistega dne zbrali 
tudi župani vseh slovenskih občin. Pri organizaciji dogodka bosta 
sodelovali Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije, 
ki bosta za župane pripravili strokovni posvet. 

Tudi kmet je lahko dober podjetnik
Vse bolj pomembna lokalno pridelana hrana predstavlja izziv 
za podjetništvo tudi v Srcu Slovenije. 16 uspešnih kmetij, ki so 
se prelevile v prava podjetja, je predstavljenih v novi knjižici z 
naslovom Pridelano s srcem: Lokalno pridelana hrana – prilo-
žnost za nove zaposlitve.
Predstavljene kmetije pridelujejo zelenjavo, sadje, ribe, mlečne iz-
delke, kruh, testenine, žita, medene izdelke, pecivo, likerje in vina. 
Nekatere s svojimi pridelki že oskrbujejo lokalne šole, vrtce in dru-
ge javne institucije na območju Srce Slovenije. Mreža za lokalno 
samooskrbo, ki jo koordinira zadruga Jarina, povezuje že več kot 50 
lokalnih pridelovalcev in predelovalcev hrane s 50 šolami in vrtci.
Jarina skupaj s Centrom za razvoj Litija že vrsto let išče priložnosti 
za spodbujanje pridelave lokalne hrane na območju in možnosti za 
njihovo trženje. V lanskem letu se je RCL vključil v evropski projekt 
Locfood, ki prinaša nove priložnosti za razvoj podjetništva na po-
dročju domače pridelave hrane.
Knjižica s predstavljenimi lokalnimi pridelovalci je eden izmed pr-
vih rezultatov projekta. Center za razvoj Litija je s predstavljenimi 
kmetijami 26. julija organiziral skupno srečanje, na katerem so 
obravnavali možnosti za skupno sodelovanje, izzive na področju lo-
kalne samooskrbe in možnosti za skupno promocijo. 

Polšnik prejel evropsko nagrado za  
razvoj podeželja 

Center za razvoj Litija že vrsto let podpira razvoj Krajevne sku-
pnosti Polšnik, saj predstavlja primer inovativne dobre prakse 
na območju Srca Slovenije. Da gredo njihovi projekti v pravo 
smer, potrjuje tudi Evropska nagrada za razvoj podeželja za 
posebne dosežke, ki jo je Polšnik prejel v juliju.

Zeleno povezovanje slovenskih občin je pomembno za vso Sloveni-
jo, zato je Center za razvoj Litija s ponosom podprl Hilarijev najno-
vejši podvig. Verjamejo namreč, da je ohranjanje naravnega okolja 
ključ za boljšo kakovost življenja na vseh ravneh, zato sodelujejo 
tudi v drugih projektih, ki gradijo na »zelenih vsebinah«. Projekt 
podpirata tudi Občina Litija in Občina Zagorje ob Savi.
Center za razvoj Litija preko evropskega projekta CYCLO promovira 
uporabo kolesa v vsakodnevnem prometu in povezuje kolesarske 
poti po Srcu Slovenije. Jeseni bodo izdali karto s potmi za cestne 
kolesarje, družinsko kolesarjenje in za bolj zahtevne kolesarje, Hi-
larij pa bo hkrati po Sloveniji ponesel tudi povabilo k obisku kole-
sarskih poti v Srcu Slovenije.

Ultramaratonec Hilarij bo v septembru prekolesaril vse slovenske ob-
čine, začel bo v Litiji na GEOSS-u.

Knjižico Pridelano s SRCEM dobite lahko na Centru za razvoj Litija.

Evropska komisija natečaja »Na sledi prihodnosti« je bila navdušena 
nad pozitivnim duhom, ki povezuje KS Polšnik

Evropski natečaj za obnovo vasi z naslovom »Na sledi prihodno-
sti« koordinira Evropsko združenje za razvoj podeželja in obno-
vo vasi ARGE s sedežem na Dunaju. Natečaj je nagovarjal zlasti ti-
ste vasi in podeželske skupnosti, ki se z vizionarskimi in trajnostno 
naravnanimi projekti po pristopu »od spodaj navzgor« soočajo z 
aktualnimi izzivi, ki prispevajo k sodobnemu in v prihodnost usmer-
jenem razvoju. 
Po prijavi na natečaj je Polšnik maja obiskala ocenjevalna komisi-
ja združenja ARGE in se seznanila z razvojno vizijo območja ter s 
projekti, ki jih je skupnost v preteklosti uspešno izvedla, na primer 
Abrahamov ključ Srca Slovenije, Razvojna vas Velika Preska idr. 
V svoji obrazložitvi ob dodelitvi priznanja je ocenjevalna komisija 
zapisala: »Polšnik navdušuje predvsem zaradi pobude, ki prebivalce 
in prebivalke krajevne skupnosti preko izobraževanja in spodbuja-
nja odgovornosti na ravni vsakega posameznika animira za iskanje 
podjetniških priložnosti. Te se uresničujejo na različne načine, od 
ustanavljanja podjetij do oblikovanja gozdno lesne verige - lesnega 
grozda. Tudi spodbujanje romarskega in prireditvenega turizma, pri-
zadevanja za aktivno vključevanje žensk v družbeno življenje kraja in 
številne lokalne pobude ter prostovoljno delo vaščanov in vaščank 
zasluži posebno pohvalo in priznanje. Poudarimo naj še, da Polšnik 
nedvomno izpolnjuje moto natečaja.«
Predstavniki Krajevne skupnosti Polšnik se bodo 21. septembra 
udeležili podelitve nagrad najboljšim vasem v avstrijskem Lan-
geneggu, vasici, ki je na natečaju zmagala lansko leto. 

Nosilce lokalne samooskrbe RCL predstavlja v sklopu evropskega pro-
jekta LOCFOOD, ki je bil odobren na programu Interreg IVC. Njegov na-
men je spodbujanje podjetništva v povezavi z lokalno pridelavo hrane.

Kdaj si vzamete čas zase, s čim se ukvarjate v prostem času?
Ob delu na kmetiji, dveh dopolnilnih dejavnostih in šestčlanski družini 
je prostega časa, ki bi ga porabil zase, zelo malo. Z družino se radi po-
damo na sprehod po okolici, v zimskem času pa smučat na Dole. Tako 
za delo in zaslužek, kot tudi za preživljanje prostega časa, poskušam 
čim bolj koristiti domače okolje, ki veliko ponuja, pa se tega pogosto 
sploh ne zavedamo. 

Pripravila: Ana Savšek, RCL
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Še en poletni pozdravček iz Kulturnega centra! O fe-
stivalu Slovo poletju si lahko preberete na prvi strani  
in ste seveda lepo vabljeni, da se ga udeležite. Mi pa 
že zremo v jesen in kar veliko se bo dogajalo, tako  
v gledališču kot na muzejskem področju … Zanimivo 
bo. 

ABONENTI NE ZAMUDITE PRIJAVE ZA 
ABONMA V SEZONI 2012-2013!

Abonenti prejšnje sezone boste v avgustu na dom prejeli knjižico z abo-
nmajskimi predstavami in prijavnico za novo sezono. Rok za oddajo pri-
javnice je 31.8.2012, zato ne pozabite tega datuma. Glede na to, da je 
dvorana že dve leti polno zasedena, bomo najprej počakali na odgovore 
stalnih abonentov, prvi teden v septembru pa bomo z novimi zapolnili še 
morebitne prazne sedeže. Če bi želeli letos postati naš abonent, lahko 
pišete na naslov: mateja.sladicvozelj@siol.net, zapisali vas bomo na se-
znam ter kasneje obvestili. 
O letošnjem izboru predstav smo pisali že v junijski številki Občana, ven-
dar o tem na hitro še enkrat: 
•  Prešernovo gledališče Kranj: Limonada Slovenica (ena zelo hudobna 

komedija v treh aktih z enim epilogom)
•  City teater: Star fotr (monokomedija z Janezom Hočevarjem – Rifletom)
•  Špas teater: 39 stopnic (vratolomna vohunska dogodivščina – komedija)
•  SLG Celje: Sleparja v krilu (premiera november 2012, komedija v 

režiji Borisa Kobala)
•  SNG Nova Gorica: Sljehrnik (burkaška mortaliteta z Iztokom Mlakar-

jem v glavni vlogi)
Več si lahko preberete na naši spletni strani: http://www.jzk.si/gleda-
liski-abonma.html

Z OTROŠKIMI MATINEJAMI PRIČNEMO  
22. SEPTEMBRA!

Na prvi predstavi v novi sezoni bomo gostili Škrata Zgubo z malo drugačno 
predstavo, saj bomo naše najmlajše popeljali po Kulturnem centru, da 
bodo s škratom iskali izgubljene predmete! Torej, zapišite si na koledar: 
sobota, 22. september ob 10. uri, gremo vsi v Kulturni center Litija! 
Cena vstopnice tudi letos ostaja enaka 3,5€/osebo, saj želimo da si bo 
lahko čim večje število mladih gledalcev ogledalo izvrstne predstave, ki 
smo jih izbrali za to sezono. 
Kot novost uvajamo kartončke za oglede predstav, ki jih lahko uporabite 
kot darilo ali kot otroški abonma, katerega prednost je ta, da si lahko 
sami izbirate predstave iz našega repertoarja. Lahko zakupite tri, šest 
ali deset predstav. Več si lahko preberete na naši spletni strani: http://
www.jzk.si/otroske-matineje.html. 
Če želite prejemati obvestila o predstavah pišite na mateja.sladicvozelj@
siol.net. 

JANEZ MILKOVIČ – JANO BO RAZSTAVLJAL SVOJE 
SLIKE V KULTURNEM CENTRU 

V Litiji bo v septembru razstavljal slikar Janez Milkovič – Jano iz Lju-
bljane. Je član Kulturno umetniškega društva Medicinske fakultete in 
Kliničnega centra Ljubljana. Polona Škodič je zapisala: »Janez Milkovič 
je slikar z bogatim notranjim svetom. Zato srečanje z njegovimi deli ne 
nudi le likovnega popotovanja skozi čarne pokrajine, temveč tudi razmi-
slek in pogled v notranjost njegovih mnogoterih spoznanj in raziskovanj, 
po katerih potuje skozi prostor in čas. S pretanjenim in jasnim uvidom 
raziskuje vse odtenke življenja, v vsej njegovi veličini in globini, pa tudi v 
igrivi prispodobi otroka – življenja, ki ga ohranja v sebi.« 
Vabljeni na otvoritev, ki bo v ponedeljek, 17. septembra 2012 ob 19. 
uri, v Kulturnem centru Litija. 

NAŠE MESTO JE STAREJŠE, KOT SMO DOMNEVALI
Arheološka izkopavanja na gradbišču nove osnovne šole v Litiji so v pol-
nem razmahu. V Javnem zavodu za kulturo in Muzeju Litija pozorno in 
z velikim zanimanjem spremljamo njihov razvoj, saj so arheologi pod 
vodstvom arheologa Mateja Drakslerja že našli lepo število dragocenih 
ostankov prazgodovinske poselitve Litije; najstarejši dokazi o človeškem 
bivanju na tem prostoru segajo celo tja v bakreno dobo in neolitik, kar 
pomeni, da so naši predniki bivali tod že pred vsaj 4000 leti. Poleg raz-
bite lončevine in ogljenine vzbujajo posebno pozornost kamniti tlak in 
ostanki žlindre iz železne dobe. V muzeju se tako lahko poleg obljublje-
nih novih prostorov veselimo tudi novih muzejskih predmetov za oboga-
titev obstoječih zbirk, predvsem pa bomo lahko na novo stkali zgodbo o 
zgodovini našega mesta.

VRHUNSKI REZULTATI DIJAKOV 
GIMNAZIJE LITIJA NA MATURI 2012

Dvanajsta generacija dijakov Gimnazije Litija je v po-
nedeljek, 16.7. 2012, prejela maturitetna spričevala. 
V spomladanskem roku je opravljalo maturo 85 di-
jakov in vsi so jo uspešno opravili. Kar 78% dijakov 

je opravilo zrelostni izpit z odličnim ali prav dobrim uspehom. Skupno 
število doseženih točk je višje od republiškega povprečja, prav tako kot 
povprečne ocene pri posameznih predmetih. To nas uvršča v sam vrh 
slovenskih gimnazij. 
Prav posebej pa smo ponosni na 9 zlatih maturantov, to so: Tina Bre-
skvar, Matej Čadež, Bojan Dolinšek, Manca Kolar, Špela Pikl, Staš 
Strle, Maša Mesarič, Mojca Juteršek in Klemen Lovšin. Mojca in 
Klemen sta postala diamantna maturanta. Zbrala sta vseh 34 točk in 
se tako uvrstila med 31 najboljših maturantov v Sloveniji. Trije naši dijaki 
so se v republiškem merilu najbolje izkazali pri posameznih predmetih. 
Mojca Juteršek je dosegla največ odstotkov pri matematiki, Daša 
Rajh pri sociologiji in Marjeta Žagar pri psihologiji.
Profesorski zbor Gimnazije Litija čestita dijakom za izredno uspešno 
opravljeno maturo. Veseli smo in ponosni, da ste bili naši dijaki. 

Kolektiv Gimnazije Litija

V NEODVISNI SLOVENIJI, V SRCU  
SLOVENIJE SLOVENSKI JEZIK ZAVRŽEN
V soboto, 21. julija 2012, je bil v cerkvi Sv. Nikolaja v Litiji 
koncert zasedbe Svetilen iz Rusije, ki je izvajala pravoslav-
no glasbo, s kakršno so menihi in pravoslavni verniki sla-

vili pravoslavne praznike v Sovjetski zvezi do oktobrske revolucije 1917.  
Po tem obdobju se je ta glasba izgubila, obudili pa so jo šele v zadnjih 
20-letih in omogočili njeno petje. Zasedba Svetilen je za interpretiranje 
te glasbe dobila blagoslov od samega škofa. Poslušalci, ki smo napol-
nili litijsko cerkev, kar z dvema avtobusoma so prišli iz Ljubljane, smo 
bili nad koncertno glasbo navdušeni, kar so dokazovali tudi dolgotrajni 
aplavzi.
Precej manj zadovoljni, ali pa kar razočarani, pa smo bili z organizacijo 
povezovalnega programa. Povezovalno besedilo smo Slovenci, v neodvi-
sni Sloveniji, v srcu Slovenije poslušali v angleškem jeziku. Tega ni mo-
goče spregledati, še posebej zato, ker so bili v tem okolju rojeni ali pa so 
tukaj delovali veliki narodnjaki in narodni buditelji, jezikoslovci in etiki: 
dr. Luka Svetec, dr. Franjo Rosina, Josip in Franjo Marn, Jožef Bugar, Fran 
Ser. Adamič in Davorin Martin Hostnik. Če je bil Luka Svetec prvi, ki je 
sredi 19. stoletja v dunajskem deželnem zboru govoril v slovenskem je-
ziku, pa je Martin Hostnik ob koncu 19. stoletja leti prvi sestavil in izdal 
Slovensko-ruski slovar s slovnico slovenskega jezika; zanj je prejel celo 
nagrado Carske akademije znanosti in umetnosti v Moskvi in tako najve-
čjemu ruskemu narodu omogočil, da se uči slovenski jezik.
Ali Slovenci v 21. stoletju ne znamo biti več ponosni na našo največjo 
dediščino - slovenski jezik. Ali pa ne znamo biti več kritični, ker nas na 
vsakem koraku posiljujejo z angleščino. Sicer pa bi svoj protest nad sobo-
tnim posiljevanjem z angleškim jezikom morala takoj po prvi najavi poka-
zati tudi spodaj podpisana in nemudoma zapustiti koncert. Ob podobnem 
dogodku bo moj ponos Slovenstvu neomajen.  Magda BREZNIKAR

12. KMEČKI DAN NA POLŠNIKU
V soboto, 21. julija 2012, je na Povšetovi kmetiji na 
Polšniku, po domače Pr`Dolinškovih, potekala prire-
ditev Kmečki dan, ki jo že 12. leto zapored organizira 
Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik. Vsako 

leto poteka v drugem kraju KS Polšnik in ima velik etnološki pri-
dih. Obiskovalci si lahko ogledajo prikaz kmečkih opravil na star 
način in spoznajo kak star ljudski običaj. Tudi letos je bilo tako. 
Muhasto vreme nam je sicer malo ponagajalo, a smo kljub dežju 
prireditev pod velikim Dolinškovim toplarjem uspešno izpeljali. 
Že naslov prireditve, »Čez dan smo lan trli in česali, zvečer pa za vole 
barantali«, nam veliko pove o letošnji temi kmečkega dne. Pridelova-
nje in trenje lanu ter živinski sejmi so bili v preteklosti del polšniške 
vsakdanjosti. Z bogatim poznavanjem in izkušnjami starejših ljudi pa 
se to znanje danes prenaša iz roda v rod. In kmečki dan je enkratna 
priložnost, da to ne gre v pozabo. Na Povšetovi kmetiji še vedno vsako 
leto v marcu sejejo lan, ki v času cvetenja spominja na čudovito modro 

preprogo in je v lep okras, 
jeseni, ko dozori, pa v upo-
rabo.
Prireditev se je pričela z na-
govorom predsednice DPŽD 
Polšnik, Marinke Bevc, na-
daljevala pa s programom. 
Najprej je sledil prikaz teritve 
lanu s starimi, tradicionalni-
mi orodji. Kar nekaj naših 
članic tovrstna dela pozna, 

saj so včasih skoraj na vsaki kmetiji gojili lan. Sčasoma so se ta opravi-
la opustila, veseli pa nas, da so se vsaj stara orodja še ohranila. 
In kako je potekalo delo teric? S smukalnikom, lesenim orodjem po-
dobnim glavniku, se je s posušenega lanu smukalo seme, s perulo, 
lesenim tolkačem se je potolklo po snopu, da je seme odpadlo iz čašic 
stebla. S trlicama, lesenim škarjam podobnima pripravama, so terice 
trle lan. Pri tem opravilu je odpadlo zdrobljeno steblovje (pezdir) in 
slabše predivo, v rokah pa so jim ostajala vlakna za dobro predivo, 
katerega je bilo potrebno dobro razčesati na lesenih grebenih s kovin-
skimi zobci. Tako se je še dalje ločilo slabše predivo od boljšega. Da pa 
tudi to predivo ne bi imelo smetljivih delcev, je za to poskrbela terica 
s tresilko, leseno palico, okrog katere je ovila predivo in ga narahlo 
stresala. Ko je šel lan skozi ves ta opisani postopek, je prišel čas za 
predenje na kolovratu. Delo je bilo zanimivo in družabno, saj se ne-
kateri postopki ne morejo izvesti drugače kot skupinsko. Ga. Ivanka s 
Povšetove kmetije nam je veliko povedala o vsestanski uporabi lanene-
ga semena, ki je tudi blago odvajalno sredstvo in lanenega olja, ki celo 
zmanjša občutljivost na stres in poveča imunsko odpornost. Uporaba 
obeh se priporoča tako v prehrani ljudi kot živali. Laneni cvetovi pa 
so uporabni za zdravilni čaj. Nič čudnega torej, da lan, latinsko Linu-
mUsitatissimum, v prevodu pomeni: zelo uporaben, najbolj uporaben. 
Lanene kuhinjske krpe dobro vpijajo vlago, zelo trpežni so namizni prti, 
celo torbice in pasovi . Izvedeli pa smo tudi, zakaj so ljudje včasih tako 
dobro spali in si tako vsakodnevno odpočili od težkega kmečkega dela: 
na posteljo so namesto jogija dali ličkanje in čez postali z laneno rjuho. 
Ja, veliko uporabnih nasvetov smo lahko slišali ta dan. 
Trenje lanu je bilo v naših krajih le žensko opravilo, moški so skrbeli 
bolj za vzdrževanje in popravilo orodij. No, vmes, ko so imeli čas, pa so 
še kakšno rekli. Beseda je večkrat nanesla na pogovor o živini, o naku-
pu in prodaji kravice, teleta ali pa volov, ki so bili včasih nepogrešljivi 
za delo kot vprežna živina. Ponje so odšli na živinski sejem, ki je bil na 
Polšniku včasih vsak mesec. Brez glihanja in barantanja seveda ni šlo. 
Vse to so nam v nadaljevanju programa odlično pokazali gospodar Loj-
ze, kupec Franc in mešetar Toni, ki so kar dolgo glihali za odkup krave 
in to na zelo zvit in hudomušen način. Terice pa so medtem naredile 
iz prediva tri dolge repe jih skrivaj obesile vsakemu od njih zadaj na 
hlače. Po sklenjeni kupčiji so jih povabile na ples. Prav prikupno je bilo 
videti ta ples z »repki«, med obiskovalci pa je to izzvalo veliko smeha. 
Po ogledu razstave domačih dobrot sta sledila še srečelov in veselo 
rajanje ob zvokih ansambla Nemir, ki 
je trajalo še pozno v noč. 
DPŽD Polšnik se prav lepo zahvaljuje 
vsem svojim članicam za peko in za 
pomoč pri izvedbi prireditve in Dru-
štvu moravških rokodelcev za udelež-
bo in prikaz njihovih izdelkov. Posebna 
zahvala pa velja Povšetovim: Lojzetu, 
Ivanki in Rajkotu, polšniškem gasil-
cem, MIZARSTVU OTMAR Tatjana Mu-
šič s.p. in vsem, ki ste nam na kakršen 
koli način priskočili na pomoč. 
Liljani Lovše, podžupanji občine Litija 
in Tomažu Vozlju, predsedniku KS Pol-
šnik ter obiskovalcem, ki ste prišli na 
našo prireditev in nam za naše delo 
in trud čestitali ter nam izrekli veliko 
vzpodbudnih besed, ISKRENA HVALA. 
Lep preostanek poletja in nasvidenje 
na 13. kmečkem dnevu.

Za DPŽD Polšnik: Amalija KADUNC

KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

PET 24.8. 19.00 Otvoritev razstave slik Marije Pirc Galerija MC 
Litija

PON 27.8.
18.00

LET'S DO A CONCERT for dummies:
promocija koncerta/projekta, delavnica 

Zarjavele trobente
MC Litija

17.00-20.00 Delavnica gledališke improvizacije – 1. del MC Litija

TOR 28.8.
9.00–15.00 Veter v laseh – športno zabavna prireditev 

za otroke
Igrišče 

nogometnega 
kluba Litija

17.00-20.00 Delavnica gledališke improvizacije – 2. del MC Litija

SRE 29.8.

17.00-20.00 Delavnica gledališke improvizacije – 3. del MC Litija

20.00
FESTIVAL SLOVO POLETJU: VEČER ROCKA 
S SKUPINO BOHEM IN ŽENSKO VOKALNO 

SKUPINO LIPA

Ploščad pred 
ŠPORTNO 

DVORANO V 
LITIJI

ČET 30.8. 20.00
FESTIVAL SLOVO POLETJU: VEČER Z DIVO 
SLOVENSKE POP GLASBE NUŠO DERENDA 

IN PIHALNIM ORKESTROM  LITIJA

Ploščad pred 
ŠPORTNO 

DVORANO V 
LITIJI

PET 31.8. 20.00

FESTIVAL SLOVO POLETJU: DALMATINSKI 
VEČER Z DAVORJEM RADOLFIJEM, 

SKUPINO RITMO LOCO, MOŠKO VOKALNO 
SKUPINO LIPA LITIJA IN TAMBURAŠKIM 

ORKESTROM ŠMARTNO

Ploščad pred 
ŠPORTNO 

DVORANO V 
LITIJI

PON 3.9. 18.00
LET'S DO A CONCERT for dummies:
dokumentacija koncerta, delavnica 

Zarjavele trobente
MC Litija

SOB 8.9. 11.00 Srečanje upokojencev DU Litija, Šmartno, 
Jevnica, Gabrovka in Dole Dole pri Litiji

PET 14.9. 20.00
VEČER ŠPANSKE GLASBE IN POEZIJE, 

organizator neformalna skupina ZARJAVELE 
TROBENTE & KLUBSKA SCENA

Dvorišče MC 
Litija

SOB 15.9.
18.00

Koncert – Zarjavele trobente 2012, 
organizator neformalna skupina ZARJAVELE 

TROBENTE
Dvorišče MC 

Litija

18.00-22.00 Unikatija – tržnica unikatnih izdelkov Dvorišče MC 
Litija

PON 17.9. 19.00 Otvoritev slikarske razstave Janeza 
Milkoviča – Jana

Kulturni 
center Litija

SOB 22.9.
10.00 Začetek sezone OTROŠKIH MATINEJ: 

ŠKRAT ZGUBA – Gledališče Zofka
Kulturni 

center Litija

20.00 360o: premiera kratkega igranega filma 
skupine Rajske ptice

Kulturni 
center Litija

V  zadnjem tednu 
septembra

Zaključna prireditev poletne bralne akcije 
»POLETAVCI« Knjižnica Litija

Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, 
FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si

 PŠD nlP vabi

NA PLESNI SKOK V NOVO PLESNO SEZONO,  
VSE NAŠE STARE IN NOVE ČLANE  

OD DVEH LET DO…..

 Z VPISI PRIČNEMO PRVI TEDEN  
V SEPTEMBRU.

INFORMACIJE DOBITE :
MOB: 041418343, 040244842

MAIL: psd.nlp@gmail.com
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IZLET BRIONI, PULA IN KULINARIKA
ISTRE

Vabimo vas, da se skupaj poslovimo od poletja na 
enodnevnem izletu, ki bo 7.9.2012 z odhodom ob 
6:30 izpred železniške postaje v Litiji. Iz Fažane 
se bomo s turistično ladjico odpeljali na Brione, 

kjer se je čas ustavil s Titovo smrtjo. Po ogledu Brionov bomo opravili 
tudi panoramski ogled Pule. Izlet bomo zaključili na kmečkem turizmu 
v Žminju ob dobri hrani v pravem istrskem vzdušju. Cena izleta za 
člane je 69 €, za nečlane 74 €. Prijave skupaj z vplačilom izleta zbira-
mo v društveni pisarni najkasneje do 20.8. 2012. Izlet bo organiziran 
samo v primeru vsaj 45 prijavljenih.
ZDRAVSTVENO PREDAVANJE: V sredo 19.9. ob 17.00 uri bo v 
ZD Litija zdravstveno predavanje na temo TEŽAVE Z JETRI, ŽOLČEM 
IN SEČILI, predavala pa bo ga. Marija Merljak.
OKREVANJE IN ŠOLA DIABETESA V DOLENJSKIH TOPLICAH
Sedemdnevno okrevanje, ki bo potekalo od 4.-11.11. 2012 na temo 
»Znanje za zdravje«, vključuje bogat program zdravstvenih predavanj, 
vsakodnevno merjenje krvnega sladkorja in tlaka, vodeno rekreacijo v 
bazenu in v telovadnici, pohode, družabna srečanja, pet obrokov dnev-
no ipd. Prijave za okrevanje zbiramo do 26.10. 2012. Avtobusni prevoz 
je organiziran v obe smeri in je brezplačen. Prijavite se lahko v dru-
štveni pisarni ali preko društvenega telefona.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo, 5.9. in 3.10. od 8.00 do 10.00 ure.
KOPANJE V LAŠKEM
Prodaja 3 – urnih kart za popoldansko kopanje v Laškem, v starem delu 
zdravilišča. Cena karte je 7 €, vsak član pa jih lahko kupi 5 do konca 
tega leta. Avtobusnega prevoza zaradi premajhnega zanimanja do na-
daljnjega ne bo več. V kolikor bo interes (vsaj 15 udeležencev) bomo 
prevoz organizirali v društveni pisarni.
TELOVADBA: Telovadba se začne 10. 9. ob 19.15 uri in je nato 
vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v Športni dvorani Litija. Pro-
simo, da se prijavite v društveni pisarni.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje in 
vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. Cena je 2 
EUR na udeležbo.
JOGA: Prijave zbiramo v pisarni, kjer dobite tudi več informacij.
PLESNE VAJE: Plesne vaje se predvidoma začnejo v oktobru. Prijave 
in več informacij dobite v pisarni.
USTVARJALNE DELAVNICE: Z njimi ponovno začnemo v četr-
tek, 4. oktobra ob 17.00 uri, in nato vsak nadaljnji četrtek do kon-
ca decembra. Izdelke izdelujemo iz naravnih materialov, slikanje na 
steklo iz naravnih materialov, vizitke in si krajšamo pozne popoldanske 
ure ob čaju, kavici in prijetnem klepetu. Tako lahko svojo kreativnost 
delite z nami in preživite četrtkove večere koristno in ustvarjalno. 
POHODI: Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini 
okolici. Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo 
glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno  odgovornost v pri-
merni obutvi in opremi. Prosimo vas, da se za vse pohode obvezno 
prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom oziroma 
do dneva navedenega po programu!!! 
Seznam pohodov:    vodi:
6.9. Šentlambert – Kolk  Božo Čertalič
13.9. Bohinj – Planina Jezero Ivan Lamovšek
 (prijava do 5.9., odhod ob 7.00h!)
20.9. Volčja jama – Obolno Božo Čertalič
27.9. Renke – Žamboh  Ivan Lamovšek
Za pohod Bohinj – Planina Jezero se prijavite v društveni pisarni 
najkasneje do 5.9., kjer vplačate tudi akontacijo za prevoz v višini 
10 €. 
Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne informacije lahko dobite na na-
šem elektronskem naslovu: Drustvo.dia.litija@siol.net ali v društveni 
pisarni.  Irena VIDEC

društvo upokojencev
www.dulitija.si

PO SOLČAVSKI PANORAMSKI CESTI 
17. julija smo si člani DU Litija privoščili en dan po-
letne svežine. Odpeljali smo se na izlet po znameniti 
Solčavski panoramski cesti, ki se vije na višini med 
1100 in 1200 m in povezuje velike gorske kmetije v 
Matkovem kotu in kmetije v zaselku Podolševa. Oča-
ral nas je prekrasen razgled. S pogledom smo obje-

mali venec Kamniško - Savinjskih Alp, pod nami pa so bile doline in hribi, 
posejani s samotnimi kmetijami. Pri cerkvi Sv. Duha se je odprl pogled 
tudi na pobočje gore Olševa z znamenito Potočko zijalko. 
Ob cesti smo se poskušali osvežiti z vodo iz zdravilnega vrelca, ostali pa 
smo le pri okušanju, saj nam njen okus, zaradi primesi železa, kalcija in 
magnezija, sploh ni bil všeč. Nekateri so jo natočili v steklenice, da bodo 

njeno zdravilno moč po požirkih 
uživali doma. 
Daljši postanek smo naredili na 
turistični kmetiji Klemenšek, 
kjer so nam najprej ponudili 
»koturac«, kot oni poimenujejo 
žganje z borovnicami. Sledilo 
je bogato kosilo, nato pa nas je 

gospodar povabil na skedenj, kjer ima lepo urejeno zbirko starega kmeč-
kega orodja. Predstavil nam je življenje na takšni visokogorski kmetiji, 
kjer se zimski dnevi začenjajo oktobra in končujejo z aprilom. Tudi po-
letni dnevi, čeprav polni sonca, niso vroči. Zato narava pri njih zamuja. 
Češnje in borovnice bi bile zrele ravno v dneh našega izleta, če jih ne 
bi tudi tam že prej pobrala pozeba. Povsem jasno nam je bilo, da lahko 
takšna kmetija preživi in je lepo urejena le, če so v njej ljudje, ki jo imajo 
radi in jih nanjo veže večstoletna družinska tradicija.
Zaradi visokih hribov, ki obdajajo kotlino z občinskim središčem Solča-
vo, je tu prostora le za peščico hiš. Večina prebivalcev zato živi na viso-
kogorskih kmetijah. 
Celotno Solčavsko so nam slikovito predstavili v novem turističnem cen-
tru Rinka. V prijetnem razstavnem prostoru so nas popeljali v preteklost, 
nas seznanili z njihovim živalstvom in rastlinstvom ter kulturnimi zname-
nitostmi. 
Solčavska panoramska cesta je najprej očarala vodjo izletniške sekci-
je DU Litija, Milana Amona, zato je zaradi lastne navdušujoče izkušnje 
predlagal, da ta izlet ponudimo tudi ostalim članom. Prevzel je celotno 
organizacijo in skrb za nemoten potek. Doživeli smo Evropsko destinaci-
jo odličnosti. S tem nazivom se ponaša Solčavsko.  Milka ROGELJ

BILI SMO V DRUŽBI S ŠVEJKOM
Poletno gledališče Studenec je za letošnjo domačo gledališko predstavo 
izbralo komedijo DOGODIVŠČINE DOBREGA VOJAKA ŠVEJKA, češkega 
avtorja Jaroslava Haška. Seveda smo gledali priredbo originala, ki jo je 
dramatiziral in spesnil Roman Končar, priredil pa Alojz Sražar. Vse čestit-
ke režiserju, ki mu že vrsto let uspeva postaviti na oder tolikšno število 
igralcev in domačih statistov, od najmlajših do starejših in s tem daje 
veljavo in pomembnost ne le nastopajočim, 
temveč tudi društvu in samemu kraju, ki s 
takšno organizacijo Poletnega festivala Stu-
denec živi že 12.leto. Vojaka Švejka že dolgo 
vsi poznamo.
Njegov »himellaudan« in »pokorno javljam« 
sta vsem nam v ušesih, pa nas vseeno vedno znova nasmeji, čeprav je 
včasih ta nasmeh bolj kisel, ko se zavemo, da z odra slišimo odsev doga-
janj v družbi Švejkovega časa in današnjih dni, ki se žal niso spremenile, 
predvsem ne na bolje. Švejkova navidezna naivnost nam razkriva ves ne-
smisel vojn, ki jim ni konca in brezoseben in brezčuten odnos avtoritet, 
ki si jemljejo pravice, pogosto mimo zakona.
Pa je bilo vseeno zabavno in vredno potrpeti nekaj nižje temperature, če-
prav smo sredi poletja. Poln avditorij in dolg aplavz pa je bil tudi iskrena 
zahvala vsem nastopajočim.
Veselimo se že prihodnjega leta, ko se v organizaciji Društva upokojen-
cev Litija znova odpravimo na poletno predstavo v Studenec.
Do jeseni pa srečno in uživajte v poletju, ki naj traja…..  Iva SLABE

POVABILO ZA LETOVANJE NA MORJU
Društvo upokojencev Litija bo tudi v jesenskem obdobju organiziralo 7 
dnevno letovanje na morju v hotelu »Delfin« v Izoli.
Letovanje je načrtovano za 5 skupin. Trenutno imamo še nekaj prostih 
mest: v 4. skupini od nedelje, 14.10. do nedelje, 21.10.2012 in v 5. 
skupini od nedelje, 21.10. do nedelje, 28.10.2012
Letovanje je po zelo ugodni ceni, še posebej za upokojence. Organiziran 
je prevoz od Litije do Izole in nazaj. V vsaki skupini bo letovalo po 8 oseb 
(4 dvoposteljne sobe). Več informacij lahko dobite v društveni pisarni 
na Jerebovi ulici 3, na oglasni deski društva ali po telefonu 01 8983293. 
 Karlo LEMUT

POGLED NA DELO DU LITIJA V POLLETJU 2012
Minilo je šest mesecev delovanja našega društva. Program društva je bil 
sprejet na začetku leta in smo ga predstavili v zgibanki, ki so jo člani pre-
jeli ob plačilu članarine. Vse sekcije so v polletju v celoti izpolnile svoja 
pričakovanja. Naj omenim pomembnejše dogodke. 
Na zboru članov društva se je dolgoletni predsednik društva, ki je dru-
štvo uspešno vodil 12 let, Janez Kres poslovil kot predsednik in ostaja 
aktiven v Upravnemu odboru. Za novega predsednika društva je bil izvo-
ljen Dušan Jovanovič.
Kulturna sekcija je z literarno skupino izdala zelo zanimivo knjižico Moza-
ik spominov s prispevki članic te skupine, v športni sekciji smo bili zelo 
uspešni. Ženske ekipe v kegljanju in balinanju so se uvrstile na državno 
prvenstvo Zveze društev upokojencev Slovenije, v Zvezi društev upoko-
jencev Litija-Šmartno smo osvoji prva mesta v moški in ženski konku-
renci. V mesecu maju smo uspešno izvedli 12. tradicionalno srečanje 
članov DU Tabor Maribor in DU Litija. 14. srečanje Zasavsko-Posavskih 
upokojenskih pevskih zborov v središču Slovenije na GEOSS-u smo izve-
dli s samimi pohvalami. V počastitev 20. letnice delovanja planinsko po-
hodniške sekcije je bila uspešno izvedena akademija. Izletniška, socialna 
in planinsko pohodniška sekcija izvajajo delo po predvidenem programu. 
Ustvarjalne delavnice so končale delo v prvem polletju in uspešno nada-

ljujejo medgeneracijsko sodelovanje z vrtcem. Letovanja v hotelu Delfin 
so bila realizirana. Kadrovska komisija je uspela s svojimi predlogi uvrsti-
ti naše člane v komisije ZDUS in v Zasavsko pokrajinsko zvezo.
Ko pogledamo delovanje društva v prvem polletju vidimo, da je bilo dru-
štvo zelo aktivno. Člani Upravnega odbora in vodje sekcije prispevajo 
velik delež k uspešnemu delovanju društva. Zelo velik obisk beležimo 
tudi na naši spletni strani, ki je ena najaktivnejših v Sloveniji. 
Na 15. seji Upravnega odbora našega društva, ki je bila 2.avgusta 2012 
pa je bila posebna pozornost namenjena socialni problematiki naših čla-
nov. Zelo zavzeto smo oblikovali konkretna stališča kako pomagati po-
sameznikom v stiski in s kakšnimi aktivnostmi prispevati v okviru naših 
možnosti k premagovanju stisk ter k dvigu kvalitete življenja.

Predsednik DU Litija: Dušan JOVANOVIČ

POPOLDNE OB CITRAH-KOPITNIK 2012
V soboto 4. avgusta 2012 se je na Kopitniku, priljubljeni planinski vasi-
ci nad Hrastnikom, odvijalo že 22. citrarsko popoldne, ki ga organizira 
Planinsko društvo Rimske toplice. Srečanja se je udeležilo tudi nekaj 
članov naše citrarske skupine »Srebrne strune«, ki deluje pri Društvu 
upokojencev Litija. Tokrat smo bili med poslušalci, ker nam je za nastop 
zmanjkalo »poguma«.
Prireditev je povezoval glavni or-
ganizator in tudi naš profesor go-
spod Peter Napret. Med nastopa-
jočimi, ki so se predstavili so bili 
od najmlajših, citrarjev srednjih 
let, pa tja do najstarejše 84 letne 
gospe Fani Lapajne, ki igra citre 
že 78 let. Je zelo zanimiva citrar-
ka, ki nam na vprašanje: »Kaj nam boste pa letos zaigrali?«, odgovori, »Še 
ne vem, bom videla, kaj mi bo trenutno prišlo na misel«. Potem pa zaigra 
venček veselih Slovenskih melodij. Zelo nas je navdušil s svojim ubranim 
igranjem gospod Dejan Praprotnik in njegova sestra Urška, ki poučuje na 
glasbeni šoli v Radovljici. Sledil je nastop Boža Trnovška iz Griž, ki nam je 
poleg igranja na citrah tudi ubrano zapel. Predstavili sta se tudi 2 članici 
skupine »Marjetke« iz Velenja. Zaigrali sta v duetu pesmi, ki jih igramo 
tudi v naši skupini.
Višek popoldneva pa je bilo, ko je nastopila mlada Monika Rožej, do-
mačinka iz Turja. Najprej je zaigrala sama, nato z bratom Lukom, ki jo 
je spremljal na kitari in nazadnje še s profesorjem Petrom Napretom, ki 
ju je spremljal na violini. Skupaj sta nam zaigrala pesem »Pot do srca«. 
Njuno izvajanje je bilo vrhunsko. Zelo, zelo smo uživali in po aplavzu 
sodeč je bila to »krona« popoldneva.
Polni lepih doživetij smo se vračali proti domu in sklenili, da drugo letu 
na tem srečanju nastopimo tudi mi.  Mili PANČUR
NAPOVEDNIK
- trgatev grozdja po 25. avgustu 2012 v BRJAH in VITOVLJAH
-  sobota 1. september 2012 ob 6.00uri  - avtobus, pohod BAVŠKI GRIN-

TAVEC
-  sobota 8. september 2012 bo SREČANJE UPOKOJENCEV ZDU Litija-

Šmartno na DOLAH pri Litiji
-  nedelja 9. september 2012 ob 8.00uri  –(Hotič), pohod VRANOV LET
-  sobota15.september 2012ob 6.00uri  - avtobus, pohod PODLJUBELJ-

KOŠUTA-PLANINA KOROŠICA  Kotiček ureja: Karlo LEMUT

JESENSKI IZLET 
Vabimo vas na jesenski izlet v Logarsko dolino, ki bo 
25. septembra 2012. Odhod izpred društva bo ob 7. 
uri. Ogledali si bomo Katedralo v Gornjem gradu, Muzej 
mašnih plaščev v Radmirju, Lesarsko gozdarski muzej v 

Nazarjah, Solčavo, Presihajoči studenec, Logarsko dolino ter Robanov 
kot. V primeru, da bodo vremenske razmere ugodne, bo možen ogled 
slapa Rinka (v kolikor nam bo to dopuščal čas). 
Vračali se bomo skozi Savinjsko dolino preko Trojan v Litijo, kamor 
bomo prispeli okoli 19.30 ure.
Cena izleta za člane znaša 25 EUR, za nečlane 31 EUR. V ceno je všte-
to: prevoz, vse vstopnine in kosilo.
Prijavite se v društveni pisarni – število mest je omejeno (v času od 23. 
08. do 31. 08. 2012 bo pisarna zaradi letovanja zaprta)!

Marko DRNOVŠEK.

SREDA, 19. september 2012 – predstavitvene  delavnice v 
mali plesni dvorani, v 1. nadstropju športne dvorane v Litiji.

- PREDŠOLSKI OTROCI (3 leta) ob 17.00
- PREDŠOLSKI OTROCI (4 – 6 let) ob 18.00
- OSNOVNOŠOLCI (1. in 2. razred) ob 19.00
- ZUMBA IN PILATES ob 20.00
- SALSA ob 20.30

NOVO NOVO NOVO
Zbiramo prijave za AQUA ZUMBO, ki bo potekala v 

bazenu dvorane Pungrt v Šmartnem pri Litiji.

Vsi plesni tečaji se pričnejo v mesecu oktobru in bodo  
potekali v mali plesni dvorani športne dvorane v Litiji. 

INFO: 031 373 216 Aleksandra Košir
                         041 963 087 Mira Marič

solaplesa.aleksandra@gmail.com

PEKARNA PEČJAK PO NOVEM TUDI V LITIJI
V Trgovskem centru Merkur Litija so pred kratkim odprli novo pro-
dajalno in kavarno Pekarne Pečjak. Tako je Pekarna Pečjak po novem 
prisotna že v 11 slovenskih mestih in na 20 lokacijah. 
V litijskem lokalu Pekarne Pečjak ponujajo v delu, ki je namenjen pro-
dajalni, zamrznjene izdelke, testenine, kekse in druge Pečjakove izdelke, 
zraven pa je kavarna z bogato ponudbo svežih slaščic in drugih sveže 
pečenih izdelkov. Lokal je odprt vse dni v tednu, skladno z urnikom celo-
tnega trgovskega centra. 
Svoje izdelke Pekarna Pečjak prebivalcem Litije, Zagorja, Trbovelj in 
mnogih drugih slovenskih krajev po novem ponuja tudi v svoji Potujo-
či trgovini, to je v kombiju, ki vas obišče na domu. Vsak kraj obiščejo 
vsak drugi dan, ponujajo pa vse svoje izdelke in špecerijski program. V 
Potujoči trgovini lahko kupci naročijo tudi torte, ki jim jih za praznovanje 
dostavijo na dom.  
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6. GASSHUKUPINETA 2012
Tudi v letošnjem letu je od od 30. junija do 7. julija v turi-
stičnem letovišču Pineta (HR) potekala šesta zaporedna 
poletna šola tradicionalnega karateja v organizaciji klu-
bov KK Kensei iz Litije, KK Goryu iz Tolmina in KK Huda 

mravljica iz Jesenic. Letošnjega poletnega kampa se je udeležilo kar 64 
oseb.
V senci borovega gozdička so zjutraj in zvečer klubski trenerji Almin 
Gorinjac, Gorazd Praprotnik in Jernej Čufer demonstrirali tehnike Kihona 
(položaji in premikanje, predstavitev udarnih površin, uporabnost tehnik 
z odprto roko), Kat (HeianYondan, BassaiDai in Jitte z ustreznimi bunkai 
izvedbami) in Kumiteja (položaj rok v obrambi, zaznavanje napada na 
različnih čutnih ravneh, pravočasna reakcija z uporabo pravilne razdalje 
ter aplikacijo bloka in nato hitrega protinapada). Za starše in spremlje-
valce je bila v času jutranjega treninga organizirana kondicijska vadba, v 
popoldanskem času pa so se lahko preizkusili v vadbi fly-boxa.
Kot vsako leto 
je poleg pro-
grama karate-
ja poletna šola 
vsebovala tudi 
aktivno preži-
vljanje časa - 
plavanje, igra-
nje nogometa 
in odbojke na 
mivki, balinč-
kanje, hojo po 
vrvi in ostale športne igre. Seveda tudi letos nismo izpustili že kar tradici-
onalnega bojevanja z vodnimi balončki, naši karateisti pa so se pomerili 
tudi na olimpiadi zabavnih iger, ki smo jo organizirali prvič. Poleg te je 
treba omeniti vsaj še dvoje tradicionalnih dogajanj: nepogrešljivi kino 
pod zvezdami in družabni večer s piknikom ob romantičnem sončnem 
zahodu tik ob morju ter seveda tekmovanje naših talentov v Y-faktorju.
Obilica zabave, treninga in veliko prijateljstva - GasshukuPineta je vedno 
zakon! Se vidimo prihodnje leto!  KK Kensei
P.S. Bi tudi vi radi spoznali karate in aktivno preživljali prosti čas v prije-
tni družbi? Postanite naš član in se nam pridružite na treningih, ki bodo 
tudi v letošnjem šolskem letu 2012/2013 potekali v veliki telovadnici OŠ 
Gradec ob ponedeljkih in četrtkih ob 17.00. Vabljeni!

Potem ko se je v zaključnem turnirju lige trojk 2012 
na prvo mesto zavihtela ekipa Top majice in s tem 
premagal drugo uvrščeno ekipo D-factor ter tretje 
uvrščeno ekipo Piramida, so se za ligaše Planeta 
300 začele zaslužene počitnice. Kljub temu dogod-
ku nekateri potrjujejo dejstvo, da je bowling šport, 
ki je namenjen zabavi in sproščanju ter nadaljujejo 

z druženjem v Planetu 300 v Zagorju ob Savi. Prav zato smo se odločili, 
da 18. julija izvedemo rekreacijski Piknik turnir v bowlingu. Turnirja se je 
udeležilo 25 tekmovalcev, kar pa najbolj navdušuje, je dejstvo, da se je 
turnirja udeležilo dovolj veliko število žensk, ki so prav zaradi tega lah-
ko tekmovale v ločeni konkurenci. Rekreativke in rekreativci so s svojo 
sproščenostjo pripomogli k izredno dobremu vzdušju na samem turnir-
ju. Po končanih kvalifikacijah so se najboljši med seboj pomerili še v izlo-
čilnih bojih. Med tem so drugi vse to lahko spremljali z polnimi usti, saj je 
organizator glede na ime samega turnirja poskrbel za okusne dobrote z 
žara. Po izenačenih bojih je v ženski konkurenci slavila Marija Prah pred 
Moniko Ponebšek ter Suzano Zupančič. Med moškimi je bil končni vrstni 
tak, da je tudi ta nagrada šla v roke domačina Tomaža Drnovška. Sledil 
mu je povratnik po dvoletni odsotnosti Dejan Vincek, ki je prehitel tudi 
tretje uvrščenega slovenskega mladinskega prvaka Miho Štrusa.
V takšnem vzdušju upamo, da bo potekala tudi prihajajoča rekreativna 
liga posameznikov, ki bo potekala v prostorih bowling centra Planet 300, 
Zagorje ob Savi. Igra se 20 kol, za rezultat se šteje najboljših 15 kol. 
Začetek lige je v tednu med 10.9.2012 in 17.9.2012. Igra se 6 iger na 
kolo in za ligo se štejejo vse igre. Pred začetkom igranja ima vsak igra-
lec 5 minut ogrevanja. Vsak igralec lahko igra posamezno kolo ob zato 
določenih dneh, ki jih bo organizator določil glede na število prijavljenih 
in jih objavil ob začetku lige. Zagotovo je eden izmed teh dni sreda. Or-
ganizator si pridržuje pravico do spremembe pravilnika. V primeru, da 
se prijavi več kot 36 igralcev, se le ti razdelijo v dve skupini glede na 
rezultate iz prejšnjega leta in sicer se šteje povprečje iz lige trojk 2012. 
V prvi skupini je polovica vseh igralcev z najboljšim povprečjem iz prej-
šnje lige. Vsi ostali so v drugi skupini. Vse ženske pa prejmejo 8 kegljev 
bonusa na vsako igro.

boWlinG Planet 300
vabi, da se udeležite lige  

posameznikov 2012/2013
KDAJ, KAKO

Liga bo potekala v prostorih bowling centra 
Planet 300, Zagorje ob Savi. Igra se 20 kol, za 

rezultat se šteje najboljših 15 kol. Začetek lige je v tednu med 10.9.2012 
in 17.9.2012. Igra se 6 iger na kolo in za ligo se štejejo vse igre. Pred 
začetkom igranja ima vsak igralec 5 minut ogrevanja. Vsak igralec lahko 
igra posamezno kolo ob zato določenih dneh, ki jih bo organizator določil 
glede na število prijavljenih in jih bo objavil ob začetku lige. Zagotovo je 
eden izmed teh dni sreda. Začetek igranja igralec napove in si kasneje 
ne more premisliti. V primeru, da igralec ne more odigrati kola v za to 
določenem tednu, se lahko opraviči in ga odigra naslednji teden. V na-
sprotnem primeru se šteje rezultat 0. Organizator si pridržuje pravico do 
spremembe pravilnika.
V primeru večjega števila igralcev od 36, se igralci razdelijo v dve skupini 
glede na rezultate iz prešnjega leta in sicer se šteje povprečje iz lige trojk 
2012. V prvi skupini je polovica vseh igralcev z najboljšim povprečjem iz 
prejšnje lige. Vsi ostali so v drugi skupini. Če igralec še ni igral nobene 
bowling lige posameznikov, se avtomatsko uvrsti v drugo skupino.
V prvem delu se odigra 10 kol, zadnje kolo se mora zaključiti do 16.11.2012. 
Drugi del se začne 19.11.2012. Med 22.12.2012 in 6.1.2013 ni tekem lige 
zaradi praznikov. Liga posameznikov se zaključi 9.2.2013 ali najkasneje 
do 15.2.2013. 
V primeru, da bosta dve skupini, zadnji trije igralci iz prve skupine priho-
dnjo sezono izpadejo v drugo skupino, prvi trije igralci iz druge skupine 
pa napredujejo v prvo skupino.
KATEGORIJE:
a)  absolutna: vsi prijavljeni igralci (ženske imajo bonus 8 kegljev vsako igro)
b) ženske: vse prijavljene igralke
c) otroci: vsi prijavljeni otroci do 14 let (Igrajo 3 igre vsako kolo)
REZULTATI: Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo v soboto, 
16.3.2013, ko se bo odigral prijateljski turnir. Prvi trije iz prve skupine 
prejmejo pokale in nagrade. Da bodo tekme zanimive tudi v drugi sku-
pini, bo zmagovalec druge skupine prejel medaljo in tolažilno nagrado 
(splača se potruditi).
NAGRADE: Sklad za nagrade prve in druge skupine znaša 1100€. Nagra-
de niso nujno denarne.
PRIJAVA: Prijave sprejemamo do 9.9.2012. Vsi, ki boste zamudili s pri-
javo, boste avtomatsko uvrščeni v drugo skupino. Prijavite se lahko na 
recepciji centra Planet 300, na telefonski številki 041-880-334 (Žiga) ali 
po emailu: ziga.dolar@gmail.com. 
Prijavnina znaša 100 EUR, za otroke do 15 let 50 EUR. Prijavnina se pla-
ča v vsaj polovičnem deležu pred prvim nastopom na recepciji bowling 
centra planet 300, drugo polovico prijavnine je potrebno poravnati pred 
začetkom drugega dela lige.  Vabljeni!

IZJEMNI USPEHI MLADIH LITIJANK
Tudi konjeništvo je šport, ki zahteva veliko odrekanj, trdega dela, volje in 
discipline. Njegova posebnost in čar je v tem, da gre za timsko delo, ki 
terja odlično medsebojno poznavanje in sodelovanje jahača in konja, fi-
zično in psihično pripravljenost obeh ter odgovorno ravnanje človeka, da 

poskrbi za dobrobit svoje-
ga živalskega sotekmoval-
ca. Da to imajo in zmorejo, 
vedno znova dokazujejo 
Niki Janežič (15 let), Špe-
la Tič (15 let), Kim Janežič 
(10 let) in Robin Zdovc (7 
let). Dekleta nizajo uspeh 
za uspehom v državnem 
merilu. Niki Janežič, več-
kratna državna prvakinja 
v western jahanju, je s 
kastratom Drymidightbad-
ger tudi v letošnjem letu 
na dveh državnih tekmah 
že osvojila 4 prva mesta v 

kategoriji nad 18 let in se spogleduje z izzivi v tujini. V svoji ljubezni do 
konj se je podala še na tekmovalne steze enduranca (vzdržljivostnega 
terenskega jahanja) na 30 km, kjer je v Podhojnem hribu debitirala s 3. 
mestom, v Banjšicah pa, na izredno zahtevni progi in v hudi konkurenci 
precej starejših in izkušenih tekmovalcev, osvojila prvo mesto. Tokrat je 
bil njen partner kastrat Princ secondo. Špela Tič in Kim Janežič sta prve 
tekmovalne korake naredili v lanski sezoni, ko sta nanizali tudi nekaj 
prvih, drugih in tretjih mest. Letos se je Špela udeležila tekme v we-
stern jahanju s haflingericoNelly in jo tudi uspešno končala, Kim pa z 
Midnightdrybadgerjem letošnja tekmovanja zaključila na 2. in 4. mestu. 
Resna, disciplinirana in komaj 7-letna Robin Zdovc je pred občinstvom 
in uradnim western sodnikom iz Avstrije prvič nastopila na ranču Ložar 
v Domžalah 5. avgusta s srčno poni kobilico Mici in v kategoriji do 18 let 
osvojila izjemno 3. mesto. Dekleta, ki se že pripravljajo na nove izzive, ja-
hajo pod okriljem domačije Smrčkov brlog, katere filozofija in poglavitni 
cilj je izobraževanje in usposabljanje za sonaravno bivanje v spoštovanju 
narave kot celote.  Dunja POŽARŠEK

Sezona 2012/2013 je pred vrati, zato vse naše se-
lekcije trenirajo in so že v zaključku priprav. Trenerji 
sestavljajo začetne enajsterice, ki bodo stopile na 
travnato površino. Vse poteka po dogovorjenem 
planu, ki smo ga sestavili pred sezono. Dogovoriti 
se je potrebno le še za organizacije tekem, a šele 
ko bo znan letošnji razpored tekmovanja.

Prve začenjajo tekmovalno sezono ženske, ki so se 12.8.2012 v pokalu 
pomerile z ekipo Izole, ki tekmuje samo v pokalu. Po pokalni tekmi pa 

sledi že ligaško tekmovanje, saj se je v 
tekmovalni del vključila še ekipa iz Ra-
domelj. Težave se pojavljajo v količini 
in kvaliteti igralk, saj še kar nekaj igralk 
vleče poškodbe iz prejšnje sezone.
Tudi v članski ekipi je prišlo do spre-
memb. Nekaj igralcev je zapustilo 
Jevnico, nekaj pa je novih, ki si želijo 
igrati. Veseli nas, da se je za Jevnico 
odločilo, kar nekaj igralcev, ki prihajajo 
iz mladinskih ekip in si bodo nabirali 
izkušnje v članski konkurenci. 
Tudi mlajše selekcije se pripravljajo na 
začetek nove sezone, zato vabimo še 
vse tiste otroke, ki bi si želeli igrati no-
gomet, da se pridružijo našim vadbam 
na igriščih. Informacije lahko dobite 
vsak dan po 17. uri v športnem domu 
Jevnica.
Vse, ki vas zanima nogomet vabimo, 
da si ogledate nogometne tekme no-
gometašev in nogometašic v prihajajo-
čem jesenskem delu in jih spodbujate 
k uspešnim rezultatom. Obvestila kdaj 
so tekme bodo na oglasnih prostorih v 
Jevnici in okoliških krajih.

za NK Jevnica,  
Marjan MEDVED - Medo

LITIJANI ZNOVA GOSTITELJI  
PREDTEKMOVANJA LIGE PRVAKOV 

Drugo leto zapored in skupno že petič je FC Litiji pripadala čast organiza-
cije predtekmovalne skupine kvalifikacij futsal lige prvakov (uradno ime 
tekmovanja je UEFA FutsalCup). V času od 5. do 
8. septembra se bo v litijski športni dvorani odvijal 
futsal turnir 4. skupine lige prvakov UEFA, ki bo 
določil ekipo, ki se bo uvrstila v nadaljnje tekmova-
nje. Na turnirju bodo poleg gostitelja FC Litija, ki si 
je z naslovom državnega in pokalnega prvaka pri-
dobil pravico nastopa v tem elitnem tekmovanju, 
nastopili še grški prvak Athina '90 Athens, Iberia 
Star Tbilisi iz Gruzije ter zmagovalec kvaifikacijske 
skupine D, francoski ParisSportingClub. Omenjeni 
prvak si je pot v Litijo priboril z zmago v skupini, 
kjer so bili najprej s 6:3 boljši od Nemcev (Ham-
burg Panthers), visoko z 18:2 so premagali FC Santos, v zadnjem obra-
čunu pa jim je remi 4:4 proti FutsalTopsport iz Antwerpna, belgijskim 
prvakom, zadoščal za pot v Litijo. 

Litijani so se lani že 
srečali z Athino '90, 
srečanje se je končalo 
z neodločenim rezulta-
tom 3:3, po tem ko so 
Litijani z zadetkoma 
Pertiča v 16' in Osred-
karja v 20' dobili prvi 
polčas. Nato pa so Grki 
zaigrali napadalneje in 
s tremi zaporednimi za-
detki povedli. Gostite-
ljem je nato remi v 38' 
zagotovil Pertič. Litijani 

so bili v lanskem tekmovanju boljši s 5:2 od FC Eindhovna ter priznali 
premoč kasnejšim zmagovalcem skupine, Dinamu iz Moskve.
Vabljeni gledalci v čim večjem številu. Vstopnice lahko kupite v predpro-
daji v Bistroju V&R v Športni dvorani Litija ali v Pungi baru v Šmartnem 
pri Litiji. Podrobnosti o pripravah na tekmovanje pa lahko spremljate na 
naslovu www.fclitija.si.

Prvenstvo in priprave na futsal ligo prvakov hkrati
Litijani so v lanski sezoni osvojili vse kar se osvojiti da. V svoji bogati zgo-
dovini, letos praznujejo častitljivih 30 let obstoja, so osvojili že kar devet 
naslovov državnega prvaka, osemkrat pa so se okitili tudi z naslovom 
pokalnega zmagovalca. V evropski ligi pa so najvišje posegli leta 2004, 
šesti oktober je zapisan v zgodovino kluba, saj so se kot zmagovalci sku-
pine v glavnem mestu Azerbajdžana v Bakuju uvrstili med osem najbolj-
ših v Evropi. V klubu se nadejajo, da bodo letos ta rezultat tudi ponovili, 
kar bi bilo dodatni elan klubu, ki letos praznuje svojih 30 let.
Litijani, katerih ambicije so v letošnjem letu stopiti korak višje, so v teh 
dneh sestavili ekipo za novo prihajajočo sezono. Prvič so se varovanci 
trenerja Tomija Horvata zbrali v domači dvorani v Litiji v ponedeljek, 13. 
avgusta. Pomemben nastop jih torej čaka že čez slab mesec na evrop-
skem parketu. Okostje ekipe bo več ali manj ostalo isto, kot je bilo v 
lanski uspešni sezoni. Članom se bodo priključili tudi nekateri igralci iz 
ekipe U21, ki so tako kot starejši vrstniki osvojili državni naslov. Bogato 
in predvsem uspešno kariero pa sta zaključila dolgoletna člana FC Litije 
ter tudi bivša reprezentanta Dejan Simić in kapetan Borut Kristan, s 411 
nastopi tudi rekorder med igralci, ki so nastopili za en klub.
Litijani bodo dni pred velikim turnirjem izkoristili za nekaj prijateljskih 
srečanj ter pilili tehniko za evropski nastop. Znano je že, da se bodo v 
dveh srečanjih pomerili s srbskim prvakom Ekonomcem iz Kragujevca, ki 
prav tako nastopa v evropskem klubskem tekmovanju. 

Navijači FC Litija 
Navijači in pristaši FC Litija! Ker želijo navijaško skupino podpreti tudi s 
strani kluba, vabijo vse zainteresirane, ki bi želeli aktivno navijati za FC 
Litija, da se jim javite in jim pišete na klubski naslov. O poteku dogajanja 
in priprav na evropsko tekmovanju vas bodo v klubu na njihovi spletni 
strani www.fclitija.si tudi sproti obveščali. 

Bogate nagrade med tekmami
Popestritev letošnjega tekmovanja bogate nagrade med tekmami. V 
klubu so pripravili dva paketa vstopnic – ene so redne vstopnice za po-
samezne tekme, drugi paket pa vključuje karte z majicami, vsakega obi-
skovalca pa čaka lepo darilo.
V klubu pa so za svoje zveste navijače pripravili tudi presenečenje. Naj 
samo prišepnemo, vstopnice obdržite do konca tekme. 

Aktualna ekipa FC Litija
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Vljudno vabljeni!
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija-
Šmartno obvešča vse svoje veterane, da bo srečanje 
veteranov in njihovih družinskih članov vseh območnih 
združenj PO Ljubljana-okolica v soboto 25. avgusta 

2012 ob 13.00 uri na letališču Stična. Organiziran bo krajši pohod, dru-
žabne igre in krajša proslava. 
OZVVS Litija-Šmartno bo za naše udeležence zagotovil brezplačno pre-
hrano. Za prevoz na srečanje poskrbi vsak sam. 
Zaradi lažje organizacije prehrane in prostora, udeležbo javite na telefon 
Ivan Lovše GSM 041 813 992, Franci Mali GSM 041 384 513 od 15. 
do 23. avgusta 2012 ali na E-pošto: franci.mali@siol.net
Lep veteranski pozdrav!

Predsednik OZVVS Litija-Šmartno, Ivan LOVŠE l.r.

Aeroklub Milan Borišek Litija prireja v soboto 1. 9. 2012, 
v slučaju slabega vremena pa v nedeljo 2. 9. 2012, 
mednarodno modelarsko srečanje radijsko vodenih  
letalskih modelov na modelarskem letališču na zgorjem 
Logu s pričetkom ob 10 uri.

23. RAZSTAVA »DOBROTE  
SLOVENSKIH KMETIJ«

je letos potekala od 17. do 20. maja 2012 v Mi-
noritskem samostanu na Ptuju. Tudi letos so 
kmetije iz našega območja bile zastopane v kar 

velikem številu. To tradicionalno ocenjevanje slovenskih dobrot ima v 
slovenskem prostoru že ugled na visoki ravni, zato se naši kmetje in go-
spodinje z veseljem odzovejo na naše povabilo in sodelovanje. Tudi letos 
je bilo nekaj krasnih rezultatov iz ocenjevanja. Dovolite, da vam jih pred-
stavim, saj boste s tem izvedeli kam po kvalitetne domače proizvode! 
PERKO Karmen, Vodice 1, 1274 Gabrovka (medenjaki); tretje leto za-
pored zlato priznanje in podeljen KIPEC KAKOVOSTI, (orehova poti-
ca; zlato priznanje)
PRIMC Ivanka, Dolgo Brdo 4, Polšnik; (OREHOVA POTICA; 
zlato priznanje, PEHTRANOVA POTICA; zlato priznanje)
KOCIJANČIČ Ivanka, Katarija 7, Moravče (SLIVOVO ŽGA-
NJE; srebrno priznanje, KROMPIRJEV KRUH, bronasto priznanje) 
KNEZ Mirko, Lupinica 4, Šmartno; (JABOLČNI SOK; srebrno priznanje, 
HRUŠEV SOK; srebrno priznanje)
URBANIJA Alojz, Vače 80, Vače; (JABOLČNO ŽGANJE; srebrno prizna-
nje, HRUŠEVO ŽGANJE; srebrno priznanje)
SIRK Romana, Liberga 4, Šmartno; (KROMPIRJEV KRUH; bronasto pri-
znanje)
HAUPTMAN Pavle, Moravče pri Gabrovki 35, Moravče; (DOMAČE ME-
ŠANO ŽGANJE; bronasto priznanje)
Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitam in želim, da to kvaliteto tudi 
dobro iztržite kot dodano vrednost na vaši kmetiji. 

V LITIJI JE Z LETOŠNJO POMLADJO ZAŽIVEL  
ZELENJADARSKI KROŽEK,

katerega smo na Kmetijski svetovalni službi organizirali z namenom, da 
povežemo vse, tako tržne kot tudi samooskrbne pridelovalce zelenjave 
in zelišč, ter na ta način vzpodbujamo pridelavo zelenjave ter širimo zna-
nja in znanstvena dognanja na tem področju.
Evropske smernice v novem programskem obdobju 2014 – 2020 pose-
bej poudarjajo pomen lokalne samooskrbe s kmetijskimi pridelki. To je 
pomembno iz ekološkega vidika, ko gre za krajše transportne poti in s 
tem minimalno zmanjšanje hranilnih snovi v posamezni kulturi. Omeniti 
moram tudi manjšo porabo energije za hladilnice in skladišča, najpo-
membnejše pa je, da imajo prebivalci na voljo svežo in po lastni želji 
kontrolirano pridelavo zelenjave iz njihove bližnje okolice.

S tem projektom želimo povečati ponud-
bo, hkrati pa osvestiti kupce o pomenu 
kupovanja doma pridelanih kmetijskih 
pridelkov. Lokalna pridelava in samoskr-
ba tamkajšnjih prebivalcev ter tržni dne-
vi z domačimi izdelki, so prioriteta vseh 
krajev tudi drugod. Zato je potrebno s 

predavanji in prikazi animirati pridelovalce, da povečajo pridelavo in jo 
tudi primerno ponudijo na domačem trgu. V ta namen smo v občini Litija 
in občini Šmartno pri Litiji izvedli že kar nekaj aktivnosti, katere bomo v 
jeseni nadgradili še z ogledom dobrih praks in delavnico na temo trženja 
in ekonomike pridelave zelenjave in zelišč. Dogodki, ki so bili izvedeni 
do sedaj:
-  Izobraževanje pridelovalcev o tehnologijah pridelave zelenjave in zelišč 

(Litija 16.2.2012)
-  Predavanje o pridelavi zelenjave in prikaz postavitve manjših rastlinja-

kov z namakalnimi sistemi (Dole pri Litiji, 20.3.2012) 
-  Delavnica na njivi in v rastlinjaku – prepoznavanje bolezni in škodljivcev 

na vrtninah in zaščita brez kemije (Kmetija Nade Ceglar, 23.6. 2012)
-  nekaj posameznikov od trenutno 16-tih članov krožka, se je že udeležilo 

ogleda dobrih praks na Dolenjskem, ki ga je organizirala naša specia-
listka za zelenjadarstvo pri KGZ Ljubljana, ga. Ana Ogorelec, ki je hkra-
ti tudi strokovna nosilka tega projekta. Za samo organizacijo izvedbe 
posameznih dogodkov in koordinacijo skrbimo na KSS Litija. Na voljo 
smo vam za vsa vprašanja na to temo, če pa je med vami kdo, ki ima 
željo izvedeti kaj več o pridelavi zelenjave in zelišč, ste lepo vabljeni k 
sodelovanju v zelenjadarskem krožku. Naš moto so torej večje količine 
pridelane zelenjave in zelišč in pa animirani potrošniki in pridelovalci!

Članek pripravila: Sonja ZIDAR URBANIJA, univ. dipl. ing. kmet.

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

•   VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

•  POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•   ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

IN SREBRNEGA NAKITA
•  IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
•  IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
•  PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA

•  NIZANJE OGRLIC

VABLJENI NA PREDAVANJE:
ENERGETSKA SAMOPOMOČ V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

SPOZNALI BOSTE:
•  kako izboljšati svoje telesno in psihično zdravje ter medsebojne 

odnose in finance,
• kako premagati utrujenost, strahove in stres,
•  kako izboljšate kvaliteto svojega življenja, lažje uresničujete želje 

in dosegate cilje.
KJE: KULTURNI CENTER LITIJA (modra soba)

KDAJ: 27.8.2012 OB 19.30
VSTOP PROST!

Obvezna prijava na gsm: 041 911 522
Predavateljica: energetska terapevtka, Barbara Mihelčič 

Spletna stran: barbara-mihelcic.si

Spoštovani starši!

Vabimo vas, da vaše otroke vpišete v program
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA.

Priporočljiva starost za vpis je pet let, otroke sprejemamo 
brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti, 
program traja eno šolsko leto, po zaključku pa se otroci lahko 

vključijo v program glasbena ali plesna pripravnica.

Pouk bo potekal v poslovni stavbi Predilnice Litija, Kidričeva 
cesta 1, vsak torek, od 17.30 do 18.15, mlade nadobudne 
glasbenike pa bo v svet glasbe uvajala prof. Brigita Šuler.

Svoje otroke lahko vpišete v času uradnih ur (razen v času  
dopustov) v tajništvu glasbene šole do začetka novega  

šolskega leta, ki bo 3. septembra 2012.

Vse informacije lahko dobite na naših spletnih straneh
gslitijasmartno.si ali pa nas pokličete na telefon 01/899-50-23.

Lep pozdrav iz Glasbene šole Litija-Šmartno!

najlaŽje in najhitReje Do televizije,  
inteRneta in teleFonije, KaR Po zRaKU,  

z laStovKo tRojčeK
Ob menjavi telekomunikacijskih storitev dostopa do televizijskih pro-
gramov, hitrega interneta in telefonije ljudje največkrat pomislimo 
na kabelski priključek. Sodobna tehnologija pa danes omogoča, da se 
tovrstne storitve lahko prenašajo po zraku. Paketi omenjenih storitev so 
na voljo pod imenom Lastovka Trojček in združujejo 3 storitve – digi-
talno televizijo, internet in digitalno telefonijo. So idealna rešitev, če 
živite na obrobju naselij, kjer infrastruktura ne vključuje vseh sodobnih 
telekomunikacijskih storitev, saj je montaža opreme hitra in enostavna, 
brez polaganja dodatne kabelske napeljave. Če imate neoviran pogled na 
Krvavec, Krim, Trdinov vrh ali Grmače, lahko gledate televizijo, brskate 
po internetu in telefonirate – vse že za 29,50 EUR mesečno. V trenutni 
promocijski ponudbi dobite opremo v brezplačno uporabo, brez stroškov 
priključnine in 1 mesecem brezplačne naročnine.
Paket storitev Lastovka Trojček vključuje:
-   Več kot 150 izbranih televizijskih programov (Sport Klub za  

šport ne navdušence, Mimimax za otroke, 24 Kitchen za kuharje 
sla dokusce, …)

-  Več kot 60 najboljših radijskih programov
-  Internetne hitrosti do 4 Mb/512 kb
-  Digitalno telefonijo s poceni klici v tujino
Zakaj Lastovka Trojček?
•   Ker vam izbira paketa Lastovka Trojček prinaša prihranek, saj je ce-

novno veliko ugodnejša od posameznih storitev.
•   Ker prihranite pri plačevanju položnic: 1 ponudnik – 3 storitve – 1 

položnica.
•    Ker lahko obdržite svojo trenutno telefonsko številko.

Postopek prenosa telefonske številke ter odpoved pogodb za telefonijo 
in internet pri starem ponudniku za vas brezplačno uredi Telemach.

•   Ker so telefonski klici znotraj omrežij Telemach in Detel brezplačni 
24 ur na dan.

  •   Ker so telefonski klici v tujino cenejši.
Pokličite Telemach brezplačno na številko 080 22 88 in paket Lastovka 
Trojček bo čez nekaj dni že pri vas doma ali na vašem vikendu, skratka 
kjerkoli.

Prodajni center Litija 
odprto od 7.00 do 18.00, v soboto od 7.00 do 12.00
teL: 01/8987-472, FaX: 01/8987-181, e-MaiL: jernej.konjar@siol.net

► oRGaniziRan PRevoz blaGa
► izPoSoja UDaRnih KlaDiv
IzpoSoJA AvToDoMov

www.jernej.si
POSEZONSKA CENA 450 € - TEDENSKI NAJEM

novoSti v RaStavneM SalonU:
KERAMIKA, ZUNANJA UREDITEV, SANITARNA KERAMIKA,  

SIPOREx HIŠA, KOPALNIŠKO POHIŠTVO



Minili sta dve leti,
odkar te več ni, 
vendar v naših srcih
še vedno misel nate živi.

V SPOMIN
Minili sta dve leti, odkar nas je zapustil naš dragi mož,  

oče in dedek

SITAR ŠTEFAN
(3.3.1957 – 3.8.2010)
iz Spodnjega Hotiča

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižigate sveče in postojite  
ob njegovem grobu. 

       
Vsi njegovi

Po isti poti,
koder odhajaš,
nevidno prihajaš nazaj –
med svoje, ki jih ne nehaš ljubiti
in ki živijo od tvoje ljubezni.
                                (T. Kuntner)

V SPOMIN
14. avgusta je minilo deset let,  

odkar nas je zapustila naša

ANA – MARIjA CVIkl

Hvala vsem, ki posvetite prijazno misel  
njej v spomin.

Njeni: mož Viktor, otroci Alenka, Mojca in Matej z družinami

Adijo, očka ljubljeni,
ljubezen naša ti sledi!
Naj bosta mir in Bog s teboj!
Uživaj blaženi pokoj!

ZAHVAlA
ob izgubi dragega moža, očeta, starega ata, pradedka…

PAVlA kOkAljA st.
31.07.1934 – 05.07.2012 

iz Tep pri Polšniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem  za izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, sveče in 
za svete maše. Hvala vsem, ki ste ga pospremili v tako velikem številu 
na njegovi zadnji poti. Hvala g. dekanu Pavlu Okolišu za lepo opra-
vljeno pogrebno svečanost, MoPZ Polšnik za zapete pesmi, trobentaču 
Žigi, ga. Horvat Lavri za ganljiv poslovilni govor, pogrebcem Ivu, Jožetu, 
Slavku in Aljažu. Hvala tudi praporščakom Izgnancev iz Polšnika ter DU 
Litija.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: žena Angela, sinova Pavel in Srečko ter hčerka Sonja  
z družinami in ostalo sorodstvo

ZAHVAlA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedka

JOŽETA UPLJA
iz Pirana

Iskreno hvala vsem, ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih
In ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Lojzka, sin Vojko z Jernejo, Ajdo in Urbanom

ZAHVAlA
ob izgubi naše drage mame, babice in prababice

TIlkE kONRAD
rojene Trobentar

9.4.1925 – 4.8.2012

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,  
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVAlA
ob izgubi našega dragega moža, očeta in ata

FRANCA kOPRIVNIkARjA
15.2.1922 – 30.7.2012

iz Litije

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
darovano cvetje, sveče in izražena sožalja. Hvala ZD Litija in UKC Lju-
bljana, Interni kardiološki kliniki za vso pomoč ob njegovi bolezni. Hvala 
govorniku Matu Savšku, praporščakom in pevcem ter vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči vsi njegovi

v DNEVNI BAR in  
na LETNO TERASO

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
v domu ostala je praznina,
in v srcih bolečina.
Čeprav spokojno spiš,
z nami naprej živiš.

ZAHVAlA
ob izgubi naše mame

ANTONIjE kNEZ
9.11.1929 – 10.7.2012

Ob boleči izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, so-
sedom, prijateljem in drugim znancem za darovane sveče, svete maše 
ter cvetje. Hvala gospodu župniku Benediktu Lavrihu za lep pogrebni 
obred, hvala tudi krajevni skupnosti, Vladimirju Oblaku za govor ter 
pevcem iz Radeč.
Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje in našo mamo pospremili k zad
njemu počitku.

sin Marjan, hčerki Anica in Dragi z družinami  
ter družina Knez iz Svibna

NUDIM POMOČ
Vam primanjkuje časa? Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi op-
ravili, s košnjo trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem  
dreves, potrebujete pomoč močnih rok? Pokličite Tomaža na GSM: 
040 720 148, dogovorili se bomo kaj, kako in kje vam lahko  
pomagam.  Tomaž Brinovec, CDK 37, 1270 Litija

LETOVANJE OTROK V ČASU  
POLETNIH ŠOLSKIH POČITNIC 

Območno združenje Rdečega križa Litija po-
leg tradicionalnih oblik pomoči socialno ogro-
ženim družinam namenja posebno pozornost 

razvoju in širitvi programov organizacije letovanja socialno 
ogroženih otrok in otrok z zdravstveno indikacijo. Otroci so 
letovali predvsem v MZL RKS Debeli Rtič ter v MPD Frankopan 
Punat. Število otrok, ki so potrebni takšnega letovanja se iz 
dneva v dan povečuje, vendar starši velikokrat ne zmorejo niti 
najnižjega prispevka 
za letovanje. 
Prva skupina otrok 
je letovala v Punatu 
od 5.7. do 19.7.2012 
druga skupina pa na 
Debelem Rtiču od 
30.7. do 6.8.2012 z 
najnižjim možnim pri-
spevkom staršev.
Od 6.8. do 8.7.2011 
je brezplačno letovalo 10 otrok iz so cialno ogroženih družin. 
Predloge so posredovale zdrav nice iz ZD Litija, KORK, OŠ.
Za vse je bil tudi vedno organiziran skupni prevoz izpred špor-
tne dvorane v Litiji.
»Letovanje je za otroke posebno doživetje, posebno še za 
otroke iz socialno ogroženih družin. Predvsem pa je pomemb-

no medsebojno druženje, pogovori, tkanje prijateljskih vezi in čim lepše 
preživeti in doživeti dnevi«.
Novost na letovanju na Debelem Rtiču je, da se izvajajo delavnice tajqi-ja 
za otroke in mladostnike, ki jih vodi evropski podprvak v tej disciplini. Ta 
vrsta vadbe krepi mišice in obenem sprošča telo, zato je zelo primerna tudi 
za otroke na zdraviliškem zdravljenju. Animatorka vsak torek vodi delavnice 
trebušnega plesa, ki navdušujejo tako dekleta kot fante. 
Vonj po Sredozemlju, sonce, morje, izvrstna hrana, družabne aktivnosti, 
zabavno učenje, vzgojitelji z velikim srcem, nova prijateljstva, svet, kjer ni 
razlik in kjer so si vsi enaki. Kraj, kjer se rojevajo sanje, letovišče, kjer se 
tudi to poletje uresničujejo tihe želje skromnih ljudi. Debeli rtič.
»Nam je pomembno, da se v našem okolju otroci umirijo, da začutijo, kaj pome-
nijo spoštovanje, dobrota, ljubezen, pozitiven pogled in dobre misli. Naši vzgo-
jitelji, koordinatorji in vsi zaposleni imamo ves čas v mislih, da smo do otrok 
spoštljivi in nasmejani. Veliko je zabave, spontanih iger, šaljivih pesmi. Večjim 
poskušamo na poučnih delavnicah podati bistvo pozitivnega razmišljanja, jim 
usmerjat pogled vase, da opazijo lepote, ki jih nosijo v sebi. Spodbujamo jih, 
naj poskusijo odkriti svoje bistvo, svoj namen in kaj je njihovo življenjsko po-
slanstvo. Z mlajšimi potujemo po pravljicah in sanjah, njihove misli prenesemo 
v sanjski svet, kjer so le prijazne besede, ljubeči pogledi in nežne roke.«

DEBELI RTIČ 2012
27 otrokom iz litijske občine, starih od 6 do 15 let, je OZRKS Litija omogoči-
lo letovanje na Debelem rtiču od 30. 07. do 06.08.2012. Za njih so skrbele 
štiri vzgojiteljice.
Bivali smo v Habitatu, paviljonu, ki je bil zgrajen tudi s pomočjo sredstev 
RK Litija, sedaj pa krožijo govorice, da ga nameravajo do naslednjega leta 
porušiti, in sprašujemo se, kdo bo oškodovan? Upamo, da ne ravno otroci 
iz socialno šibkih družin, ki jih je 
iz dneva v dan vedno več in se že 
sami sprašujejo, ali bodo njihovi 
starši zmogli zbrati sredstva za 
letovanje, pa če so še tako mini-
malna.
Dnevno smo bili postreženi s peti-
mi obroki hrane, limonado in lede-
ni čaj pa smo si lahko privoščili v 
neomejenih količinah.
Lepega vremena nam letos res ni 
manjkalo, tako da smo bili vsak dan na plaži. Bolj kot plavanje v morju nam 
je bilo všeč plavanje v bazenu, posamezni otroci pa so se udeleževali špor-
tnih tekmovanj v vodi in ob njej.
Vsak večer smo uživali v amfiteatru na plesišču ob dobri glasbi DJFlaške, v 
sredo ob 20.00 pa smo se udeležili enournega nočnega kopanja.
Nekateri starši so izkoristili obisk svojih otrok za enodnevno kopanje in  
se prepričali, kako koristne, aktivne, predvsem pa zdrave so takšne poči-
tnice za njihove otroke. Za naslednje leto si želimo, da bi letovanje trajalo  
vsaj 10 dni.  Anita KUŠAR
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Navkljub poletni vročini se v 
Domu Tisje dogaja veliko zani-
mivih reči. Zanimiva novost v 
domu je skupinska terapija Bio-
sinhron, ki predstavlja aktiven 
in zabaven vir druženja. Poleg 
tega odpravlja bolečine, izboljša 

kvaliteto življenja in zdravje. V tednu od 30. julija do 
7. avgusta smo organizirali Medgeneracijska druže-
nja stanovalcev in prostovoljcev, tako sta prostovolj-
ki, dijakinji Gimnazije Litija Alenka in Tea, pripravili 
zanimivo predavanje o svojih vtisih s potovanja po 
reki Nil. Zanimivo predavanje o potovanju okoli sve-
ta je predstavil tudi gospod Andrej Morelli. Pripravili 
smo kar dva piknika v naravi pod našim kozolcem 
»Pri Janezu«, kjer smo na mobilnem štedilniku pe-
kli slastne palačinke ter se sladkali s sladoledom 
ob zvokih dobre glasbe s prostovoljcem, gospodom 
Ivanom Kolarjem ter srečelovom, kjer so vse srečke 
zadele. V okviru medgeneracijskega srečanja smo 
organizirali tudi kreativno delavnico izdelovanja vo-
ščilnic ter slik. Na kreativno delavnico so bili pova-

bljeni tudi otroci zapo-
slenih v domu. Tako so 
si David, Urban in Saša 
lahko potešili radove-
dnost, kaj delajo mami-
ce v službi? Zadnja dva 
dni medgeneracijskega 
tedna so nas obiskale 
prostovoljke iz mesta 
Sevilla v Španiji. Skupaj 
smo se družili na krea-
tivni delavnici, igrali 

družabne igre. Prostovoljke pa so nam pripravile nji-
hove tradicionalne jedi (paello, tortilje ter sangrio). 
Za zaključek pa so nam pripravile glasbeno popol-
dne s petjem španskih pesmi ter plesanjem flamen-
ca, ki je značilen za Andaluzijo, pokrajino na jugu 
Španije. Hvala Begoniji, Bego, Mariji ter Lourdes za 
njihov prav poseben občutek za delo z ljudmi, prav 
tako najlepša hvala tudi koordinatorju, zaslužnem za 
njihov obisk pri nas, gospodu Emiliju Urbančiču.   
 Leonida RAZPOTNIK

mali oglasi
PRODAM rolerje št. 37-41 in mla-
dinsko kolo rog, rumene barve. 
Ceni po dogovoru. inf.: 041/954-
766.
PRODAM domači česen, pride-
lan na ekološki način (cena po 
dogovoru) in suha brezova drva 
po 40 €/m3. TEL: 031/727-255, 
01/8972-199
ODDAMO popolnoma oprem lje-
no trosobno stanovanje na CKS. 
Cena po dogovoru. Vse informa-
cije na gsm: 051/382-691.

hiŠni SeRviS
v litiji
WWW.HISNI-SERVIS.COM

Trg na Stavbah 11, Litija

       GSM: 030-913-861  

naŠe StoRitve obSeGajo:                                         

• VODOVODNA POPRAVILA:
    zamenjava ventilov, pip, kotličkov, školjk...

• ELEKTRO POPRAVILA:
    priklopi gospodinjskih aparatov, menjava stikal,
    vtičnic, varovalk, premostitve...

• MIZARSKA POPRAVILA:
    montaža pohištva, menjava vodil, pantov, ročic...

• BELJENJE IN PLESKANJE:
    beljenje manjših površin, pleskanje oken, vrat,       
    podbojev, ograj...

• POLAGANJE IN POPRAVILA vseh vrst talnih   
    oblog: laminati, vinas, ladijski podi, opaži...

• KERAMIČARSKA POPRAVILA:
    menjava ploščic, popravilo fug, silikona...

• VSA OSTALA HIŠNA DELA IN POPRAVILA:
    vrtanje lukenj, montaža karnis, zaves, pregradnih   
    sten…

• OGREVANJE: menjava radiatorjev

dom tisje

PRODAJAM STANOVANJSKO HIŠO Z  
BAZENOM, SPODNJI LOG PRI LITIJI 

CENA: 179.000 €

Tel: 041 679 881

OPIS: 360m2, parcela 754m2, bazen, te ra-
sa, steklenjak, balkon, 2 po kriti parkirišči  
+ parkirišče za 3 avtomobile, 3 nadstropja
VEČ NA: http://www.aig-iskra.si/podrobnosti/8

javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil 

pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.  
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p., CDK 39, 1270 
Litija, TEL: 01/898-38-43• Glavni in odgovorni urednik: Marko 

Djukić • Oblikovanje: Sašo Jovanovič  
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne pre-
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 141

DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI 
Šmartno pri Litiji
Črni Potok 13
1275 Šmartno pri Litiji

POMOČ NA DOMU 
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
• gospodinjsko pomoč,
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

Vse potrebne informacije lahko dobite: 
-  v ponedeljek od 8. h do 12. h in od 14. h do 16. h, od torka do petka od 8. h do 13. h,
-  ali pa se za sestanek dogovorite po telefonu: 01/890-01-03, 01/890-01-06, 01/890-01-01
-  pri vodji/koordinatorici pomoči na domu, uni. dipl. soc. delavki, Leonidi Razpotnik

Ceno storitve socialne oskrbe na domu subvencionirata občini Litija in Šmartno pri Litiji v višini 
75% stroškov storitve, zato je osnovna cena za upravičenca 3,80 EUR/uro, upravičenci pa lahko 
uveljavljajo dodatne olajšave pri plačilu storitve (oprostitev plačila) pri pristojnem centru za so-
cialno delo Litija.

IZDELAVA:
- POLICE

- STOPNICE
NAGROBNIKI...

Nadaljevanje iz 1. strani
KOLESARSKI VZPON V OGLARSKO 

DEŽELO NA DOLE PRI LITIJI
ŠTARTNINA: Odrasli 10 eur, otroci do 18 leta 8 eur. 
Vsak udeleženec, ki bo poravnal startnino prejme 
malico, brezalkoholni napitek in spominsko majico.

PROGA: Iz LITIJE dolžina proge 27 km, višinska razlika 430 m. Ko-
lesarji vozijo posamično. Iz RADEČ dolžina proge 23 km, višinska 
razlika 482 m. Kolesarji vozijo posamično. Iz TREBNJEGA, dolžina 
proge 30 km, višinska razlika 600 m. Kolesarji vozijo posamično.
Prireditev bo potekala ob vsakem vremenu in je rekreativnega 
značaja. Kolesarji vozijo na lastno odgovornost in z upoštevanjem 
cestnoprometnih pravil. Otroci vozijo v spremstvu staršev ali 
skrbnikov in z obvezno uporabo zaščitne čelade!  WWW.DOLE.SI

UGODNO PRODAM 12 m3 suhih hrastovih drv, stara 2 leti, cena  
45 €  in 10 m3 mešanih drv, stara 1 leto, cena 40 €. Lahko dostopno. 
GSM: 031/670-737. 

Izžrebanci JULIJSKE križanke dobijo majico HOUND DOG 
KRESNICE. Nagrado prejmejo v Tiskarni Aco, CDK 39, 
1270 Litija.

1. Miro PROSENC, CKS 9, Litija 
2. Ivan FERME, Jelenska pot 16, Dole pri Litiji  
3. Tjaž ZIDAR, Gobnik 27, Gabrovka 

Težje besede:     PANAJTIJ, ASEPSA, EČKA, ILOK, 
KRAVOS, TALK

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.9.2012 na naslov ure-
dništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo maji-
co. Nagrade prispeva Tiskarna ACO.
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LIJ
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OKRAJŠAVA ZA POŠTNI 
PREDAL

VISOKA GORA 
V ŠVICI

SLOVENSKI IG
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POVRŠINSKA 
MERA

OKRAJŠAVA 
ZA JUNIOR

SKANDINAV. 
MOŠKO  
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VANJE 
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NAPRAVA, 
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   - Ali bi lahko prenočila pri vas? Moj mož je 
vedno besen, če pridem . . .

Društvo GEOSS Vas iskreno vabi na
4. Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu, na GEOSS-u, 

z  imenom »Vranov let v svobodo«,
ki bo v nedeljo, 9. septembra 2012 ob 14. uri, na GEOSS-u.  

SPORED:   12.00  Pozdrav in odhod pohodne enote od  
pomnika v Hotiču  na GEOSS

   14.00 Kulturni program na GEOSS-u.

Predsednik Društva GEOSS: 
Mirko KAPLJA, l.r. 




